JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2009. október 5-én megtartott
rendkívüli üléséről.
Jelen vannak:
Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző
Seprősné Cseri Ágota pénzügyi csoportvezető
Jelen lévő képviselők:
Cseri Péter, Lányi György, Farkas Ferenc, Szűcsi Csaba, Farkas Gáborné, Katus Norbert, Kiss Tamás,
Lukács István, dr. Papp Ágostonné
Horinka László polgármester: Tisztelettel köszöntelek benneteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Kántor Erzsébetet.
A meghívóban szereplő 3 napirendi pontunk 1 ponttal kiegészül, ez pedig a Kossuth Lajos utca
burkolat-felújításával kapcsolatos pályázati támogatási összeg módosítása.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontok megtárgyalását
fogadták el.
Az ülés napirendje:
1. Alapító okiratok módosítása, Polgármesteri Hivatal és intézményei
Előadó: Horinka László polgármester
2. Alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalása
Előadó: Horinka László polgármester
3. Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Horinka László polgármester
4. Kossuth Lajos utca burkolat-felújításával kapcsolatos pályázati támogatási összeg módosítása.
Előadó: Horinka László polgármester

Lukács István, az OMSB elnöke: Külön köszönöm a tegnap esti e-mailedet, mert nem értettem, hogy
miért jövünk össze, hiszen nem kaptam meghívót, sem tájékoztató levelet ezzel kapcsolatban.
Horinka László polgármester: Azokat az alapító okiratokat kell megtárgyalnunk és elfogadnunk,
amelyeket már tavasszal el kellett készíteni és elfogadni. Mint kiderült nem voltak jók, ezért a
Kincstártól kaptunk egy felhívást hiánypótlásra. Ezt nem tudjuk megoldani hivatali hatáskörben, kell
a testület döntése.
A 15-i üléssel kicsúsztunk volna a Kincstár által szabott határidőből, és komoly pénzbüntetéssel
fenyegettek, amennyiben nem küldjük be a hiánypótlásokat.
Jegyzőkönyv hitelesítőjének javaslom Szűcsi Csabát.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal Szücsi Csaba települési
képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztották.
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1) Alapító okiratok módosítása
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Én követtem el a meghívó nélküli értesítést, amiért elnézést kérek.
Minden alapító okiratban módosítani kellett a költségvetési szerv megnevezését. Remélem a Kincstárnak
kielégítő lesz ez formátum. Azt javaslom, hogy egyenként vegye sorra a testület, és helyezze hatályon
kívül a határozatokat és fogadja el a módosításokat.
a./ Összevont Napközi-otthonos óvoda alapító okirat:
5/2008. (I.21.) sz. ök. határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
168/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi az
5/2008. (I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely az Összevont Napközi-otthonos Óvoda Alapító
Okiratának módosítása.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

b./ Szent István Általános Iskola Alapító Okirat
6/2008. (I.21.) sz. önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
169/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi a 6/2008.
(I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely a Szent István Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

c./ Móra Ferenc Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okirat
7/2008. (I.21.) sz. ök. határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
170/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
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Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi a 7/2008.
(I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely a Móra Ferenc Általános Iskola Alapító Okiratának
módosítása
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

d./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
8/2008. (I.21.) sz. ök. határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
171/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi a 8/2008.
(I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

e./ Központi Konyha Alapító Okirat
Farkas Gáborné: Az írott anyagban január 01. van, gondolom az 21.
9/2008. (I.21.) sz. ök. határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
172/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi a 9/2008.
(I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely a Központi Konyha Alapító Okiratának módosítása.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

f./ Gondozási Központ Alapító Okirat.
10/2008. (I.21.) sz. ök. határozat hatályon kívül helyezése:
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
173/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel hatályon kívül helyezi a
10/2008. (I.21.) sz. önkormányzati határozatát, mely a Gondozási Központ Alapító Okiratának
módosítása.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

g./ Wass Albert Művelődési Központ Alapító Okirat módosítása
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
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174/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete a Wass Albert Művelődési
Központ 15/2008.(I.21.) számú határozatával elfogadott.
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése valamint a 1997. évi CXL törvény alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
1. Költségvetési szerv neve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Wass Albert Művelődési Központ.
7. Az költségvetési szerv felügyelete:
Szakmai felügyelet: Nemzeti Örökség Minisztériuma
Törvényességi felügyelet: Jegyző
9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közszolgáltató.
10. Jogszabályban meghatározott, közfeladat:
Közművelődési tevékenység
TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, Szabadidős tevékenység
11. Alaptevékenység:
2009. december 31-ig:
Szakágazati rend szerint:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős, tevékenység
Szakfeladat rend szerint:
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010. január 01-től:

9105 Közművelődési tevékenységek
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
12. Kiegészítő tevékenység:
2009. december 31-ig:
Szakfeladat rend szerint:
751956 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
6820022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2010. január 01-től:
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
13. Kisegítő tevékenység:
nincs
14. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
nincs
15. Általános forgalmi adó alanyiság: nem
16. Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyona:
2241. Sülysáp, Szent István tér 7. sz. (103 hrsz) alatti valamint a 2241 Sülysáp, Dózsa Gy. Út 105.sz.
alatti épület. Az intézmény vagyonleltárában szereplő gépek, berendezések és felszerelések, továbbá
immateriális javak. A vagyon feletti rendelkezési jog Sülysáp Nagyközség Önkormányzatát illeti meg.
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17. Az intézmény jogállása:
Önállóan működő költségvetési szerv, élén a képviselő-testület által megbízott vezető áll. Felmentésével,
fegyelmi - és anyagi felelősségre-vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette.
18. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő es az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági Feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
22. Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyona:
2241. Sülysáp, Szent István tér 7. sz. (103 hrsz) alatti valamint a 2241 Sülysáp, Dózsa Gy. Út 105.sz.
alatti épület.
Az intézmény vagyonleltárában szereplő gépek, berendezések és felszerelések, továbbá immateriális
javak.
A vagyon feletti rendelkezési jog Sülysáp Nagyközség Önkormányzatát illeti meg.
23. Az intézmény vezetője: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett
Intézményvezető.
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a képviselőtestülete határozott időre, 5 évre bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával, a 150/1992.(XI.20) Kormány rendelet 7.§ (4) bekezdése szerint. Az
intézményvezető az intézmény összes dolgozójára vonatkozó munkáltatói jogokat gyakorolja.
Záradék:
Ezen Alapító Okirat módosítást Sülysáp Nagyközség Önkormányzata …/2009.(X.05.) számú
határozatával elfogadta.
Sülysáp, 2009. október 05.

Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
Jegyző

2) Alapító okiratok egységes szerkezetbe foglalása
a./ Összevont Napközi-otthonos Óvoda alapító okirat:
Egységes szerkezetű alapító okirat:
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
175/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
ÖSSZEVONT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi C. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
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1. A költségvetési szerv megnevezése:

„Csicsergő” Összevont Napközi-otthonos Óvoda

2. OM azonosító:

033033

3. Az intézmény székhelye, címe: 2241. Sülysáp, Vasút 88.

(1.sz. Óvoda)

Az intézmény telephelyei, tagóvodák:
2241. Sülysáp, Dózsa Gy. 107.
2241. Sülysáp, Balassi B. 18.
2241. Sülysáp, Mátyás Kir. 7.

(2.sz. Óvoda)
(3.sz. Óvoda)
(4.sz. Óvoda)

4. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelve gondoskodik a gyermekek óvodai neveléséről Az óvoda a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben meghatározott feladatai ellátásának keretei között felelős a gyermekek
testi, értelmi, érzelmi erkölcsi fejlődésért a gyermek-közösség kialakulásáért és fejlődéséért. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint az
óvoda gyermek hároméves korától ellátja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat is.
5. Az intézmény alaptevékenysége:
a. 2009. december 31-ig.
Iskoláskort megelőző intézményes óvodai nevelés. A 3 éves vagy idősebb, de nem tanköteles
gyermekek előírt nevelési program szerinti intézményekben folyó nevelése, képzése. Nem
fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.
Óvodáskorú, tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének
rendellenességével
küzdő
(figyelem,
magatartás,
részképesség
zavar,
enyhe
mozgáskorlátozottság). gyermekek integrált intézményes nevelése, gondozása és általános iskolai
tanulmányokra való előkészítése. Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gondozás, gyermekek
étkeztetése szervezetten. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése.
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
Szakfeladat száma:

Szakfeladat megnevezése

8011115
801126

Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

b. 2010. január 1-től
Iskoláskort megelőző intézményes óvodai nevelés. A 3 éves vagy idősebb, de nem tanköteles
gyermekek előírt nevelési program szerinti intézményekben folyó nevelése, képzése. Nem
fogyatékos gyermekek óvodai nevelése.
Óvodáskorú, tanulásban akadályozott, a megismerés és viselkedés fejlődésének
rendellenességével
küzdő
(figyelem,
magatartás,
részképesség
zavar,
enyhe
mozgáskorlátozottság). gyermekek integrált intézményes nevelése, gondozása és általános iskolai
tanulmányokra való előkészítése. Logopédiai ellátás, korai fejlesztés, gondozás, gyermekek
étkeztetése szervezetten. Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése.
Szakágazat: 851020 Óvodai nevelés
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Szakfeladat száma:

Szakfeladat megnevezése

851011
Óvodai nevelés
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
6. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
2010. január 1-től:
-

Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
Szakágazat: 562900 Egyéb vendéglátás
Szakfeladatok:
562912
562917

-

Óvodai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

Egyéb tevékenységek:
o Szülői szervezet működtetése

7. Az intézmény működési köre:

Sülysáp Nagyközség teljes közigazgatási területe

8.Az intézmény alapító szerve, éve:

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 1990.
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.

9. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2241 Sülysáp, Szent István tér
1.sz.
10. Az intézmény jogállása:
Önállóan működő
11. Típusa szerinti besorolása:
Óvoda
A tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató közintézmény
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, a vezető óvónőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
bízza meg pályázat útján, határozott, 5 éves időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltató jogokat a
Polgármester gyakorolja.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A kinevezett óvodavezető gyakorolja a munkáltatói jogokat az Összevont Napközi-otthonos
Óvoda dolgozói felett. A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló
jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi
XXXIII. Törvény) valamint a Munka Törvénykönyve (az 1992. évi XXII. Törvény) hatálya alá
tartozó munkaviszony.
14. Fenntartó neve, címe:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
Az intézmény típusa:
Telephely címe:

Óvoda
2241 Sülysáp, Vasút út 88.sz.
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A feladatellátást szolgáló vagyon: a sülysápi 1581/2 hrsz (Vasút út 88.sz.); 3579/1 hrsz (Balassi
B. út 18.); 3197 hrsz (Mátyás kir. Út 7.); 938 hrsz (Dózsa Gy. 107.) szám alatti ingatlanok valamint a
leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.
15. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. Az
intézmény rendelkezésére bocsátott a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, ingóságokat az intézmény
szabadon használhatja. Az intézmény a rábízott vagyont nem jogosult elidegeníteni. Az intézményt
megilleti a használat jogának átengedése.
16. Az intézménybe felvehető maximális létszám:
2241. Sülysáp , Vasút 88.
64 fő
2241. Sülysáp , Dózsa Gy. 107.
63 fő
2241. Sülysáp , Balassi B. 18.
69 fő
2241. Sülysáp , Mátyás király 7.
49 fő
Évfolyamok száma: 3 nevelési év.
A Vasút út 88. sz. alatti óvodában 4 csoport;
A Dózsa Gy. Út 107. sz. alatti óvodában 3 csoport;
A Balassai Bálint út 18. sz. alatti óvodában 3 coport;
A Mátyás kir út 8.sz. alatti óvodában 1 vegyes csoport működik, összesen 11 csoport.
17. Törzsszáma:

652391

18. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: Nem önálló gazdálkodó, a bérgazdálkodói jogkörét önállóan
gyakorolja, egyéb gazdálkodási jogkört a felügyeleti szerve gyakorolja.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet, vagyona az Önkormányzat korlátozottan képes
törzsvagyonát képezi.
Nem ÁFA alany.
19. Térítési díjak meghatározása: Az intézményben alkalmazott térítési díjak meghatározására a
Képviselő-testület jogosult. A térítési díjak megállapítása legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadásának időpontja.
20. Az intézmény képviseletére jogosult: A vezető óvónő, aki kinevezi az intézmény valamennyi
munkavállalóját.
21. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal látja el.
Záradék: Az Összevont Napközi-otthonos Óvoda alapító Okiratát Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete ../2009. (X.05.) számú önkormányzati határozatával 2009. október 05. napján hagyta
jóvá.
Sülysáp, 2009. október 5.
Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

b./ Szent István Általános Iskola Alapító Okirat
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: A tankönyvforgalmazás és az ingatlan bérbeadás került bele
pluszként az egységes szerkezetű alapító okiratba.
Egységes szerkezetű alapító okirat:
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A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
176/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
A SÜLYSÁPI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi C. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
1. A költségvetési szerv megnevezése:

Szent István Általános Iskola

2. OM azonosító:

032511

3. Az intézmény székhelye, címe:

2241. Sülysáp, Dózsa Gy. Út 110.

4. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata a közoktatási törvény szerint:
Típusa szerinti besorolása:
Tevékenysége alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:

Általános Iskola
közszolgáltató
közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: az alapfokú nevelésről,
oktatásról való gondoskodás (Ötv.8.§ (1) ) a Közoktatásról szóló1993.évi LXXIX.törvényben
meghatározottak szerint
5. Az intézmény alaptevékenysége:
a. 2009. december 31-ig.
Szakágazat: 801210 Alapfokú oktatás
Szakfeladatok:
801214 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatás-nevelés.
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
(gyógypedagógiai oktatás) aki testi, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezehető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar).
805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás.
Szakágazat: 910100 Könyvtári tevékenység
Közművelődési Könyvtári tevékenység
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja.
Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
Segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében
Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
Közhasznú információs szolgáltatásit nyújt
Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
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Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
923127
Közművelődési könyvtári tevékenység
b. 2010. január 1-től
Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatok:
479901 forgalmazás költségvetési szervnél (tankönyv forgalmazás)
852011 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (14. évfolyam)
852021 Általános Iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852012; 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)
856013 Fejlesztő felkészítés
855911 Általános iskolai napközi-otthonos nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatás-nevelés.
801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
(gyógypedagógiai oktatás) aki testi, enyhén értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. A megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar).
855911 Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás.
Szakágazat: 910100 Könyvtári tevékenység
Közművelődési Könyvtári tevékenység
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsájtja.
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
- Segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
- Közhasznú információs szolgáltatásit nyújt
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
Szakfeladat száma
910121
910123

Szakfeladat megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások

6. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
2010. január 1-től:
Szakágazat: 562900 Egyéb vendéglátás
Szakfeladatok:
562913
Iskolai intézményi közétkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
- Szakágazat: 910100 Könyvtári tevékenység
Szakfeladat: 910121 Könyvtári (iskolakönyvtári) állomány gyarapítása, nyilvántartása
Szakágazat: 931200 Sportegyesületi tevékenység
Szakfeladat: 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása
6820022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
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o
o
o

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek:
Diákönkormányzat, Szülői szervezet működtetése
Szakkörök, tanfolyamok szervezése
Bérbeadás

7. Az intézmény működési kör:

Sülysáp Nagyközség teljes közigazgatási területe

8.Az intézmény alapító szerve, alapítás éve:
Sülysáp
testülete 1990. 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.

Nagyközség

Önkormányzat

Képviselő-

9. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
10. Az intézmény jogállása:
Önállóan működő
11. Típusa szerinti besorolása:
általános iskola
A tevékenység jellege alapján:
közszolgáltató
Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
12. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, az iskola igazgatóját a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg pályázat útján, határozott, 5 éves időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltató jogokat a
Polgármester gyakorolja.
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A kinevezett iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szent István Általános Iskola
dolgozói felett. A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló
jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi
XXXIII. Törvény) valamint a Munka Törvénykönyve (az 1992. évi XXII. Törvény) hatálya alá
tartozó munkaviszony.
14. Fenntartó neve, címe:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
Az intézmény típusa:
Általános Iskola
Telephely címe:
2241 Sülysáp, Dózsa Gy. út 110.sz.
A feladatellátást szolgáló vagyon: a sülysápi 670 és 671 hrsz (Dózsa Gy. 110.) szám alatti ingatlanok
valamint a leltár szerinti kis és nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.
15. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. Az
intézmény rendelkezésére bocsátott a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, ingóságokat az intézmény
szabadon használhatja. Az intézmény a rábízott vagyont nem jogosult elidegeníteni. Az intézményt
megilleti a használat jogának átengedése.
16. Az intézménybe felvehető maximális létszám:
260 fő
Évfolyamok száma: Általános iskola 1-8 évfolyam
1-4 évfolyamon
34 fő/osztály
5-8 évfolyamon
39 fő/osztály
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása önálló osztályokban történik.
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17. Törzsszáma:

652380

18. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: Önállóan működő, a bérgazdálkodói jogkörét önállóan
gyakorolja, egyéb gazdálkodási jogkört a felügyeleti szerve gyakorolja, intézmény pénzügyi-gazdálkodási
feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el. Az intézmény vállalkozási
tevékenységet nem végezhet, vagyona az Önkormányzat korlátozottan képes törzsvagyonát képezi. Nem
ÁFA alany.
19. Térítési díjak meghatározása: Az intézményben alkalmazott térítési díjak meghatározására a
Képviselő-testület jogosult. A térítési díjak megállapítása legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadásának időpontja.
20. Az intézmény képviseletére jogosult: Az iskola igazgatója, aki kinevezi az intézmény valamennyi
munkavállalóját.
Záradék: A Szent István Általános Iskola Alapító Okiratát Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete ../2009. (X.05.) számú határozatával 2009. október 05. napján hagyta jóvá.
Sülysáp, 2009. október 05.
Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző
SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
KÖRZETE UTCÁK SZERINT

Ady Endre utca
Alkotmány utca
Arany János utca
Bogdán Flórián utca
Dankó utca
Dózsa György utca
Dr. Gáspár István köz
Forrói út
Jakabszállás tanya
Jókai utca
Katona József utca
Kistelek tanya
Kossuth Lajos tér
Kossuth Lajos utca
Nagyoszlár tanya
Petőfi Sándor utca bal oldala
Rákóczi utca
Sándorszállás tanya
Templom utca
Új utca
Zrínyi utca

12

c./ Móra Ferenc Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okirat
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Ebbe bekerült egy szakfeladat, amely a vendéglátás illetve a
bérbeadás.
Kiss Tamás: Ez mit jelent?
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: Munkahelyi étkeztetést és
tankönyvforgalmazást. Nem alapvető tevékenységet jelent, de költséggel járhat, amit könyvelni kell.
Az egyéb vendéglátás az a szakágazati besorolása a TEÁOR szerint.
Horinka László polgármester: Aki elfogadja az említett módosításokkal bővített alapító okiratot
kérem szavazzon.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
177/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
A SÜLYSÁPI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése valamint a 1997. évi CXL törvény alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
1. A költségvetési szerv megnevezése:

Móra Ferenc Általános Iskola és Nagyközségi Könyvtár

2. OM azonosító:

032509

3. Az intézmény székhelye, címe: 2241. Sülysáp, Malom Út 14-18.
Telephelye:
2241 Sülysáp, Vörösmarty út 1.sz.
Telephelye:
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.sz. könyvtár
Az intézmény létrehozásának időpontja: 1990.
4. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata szerint: közoktatási és közgyűjteményi
intézmény
Típusa szerinti besorolása:
Tevékenysége alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:

Általános Iskola, nagyközségi könyvtár
közszolgáltató
közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv.
5. Az intézmény alaptevékenysége:
a. 2009. december 31-ig.
Szakágazat: 801210 Alapfokú oktatás
Szakfeladatok:
- 801214 Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatás-nevelés.
- 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
(gyógypedagógiai oktatás) aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
figyelemzavar).
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-

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás.

Szakágazat: 910100 Könyvtári tevékenység
Közművelődési Könyvtári tevékenység
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja.
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- Segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
Közhasznú információs szolgáltatásit nyújt
Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
- tanórai foglalkozások tartása,
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen:
- tanórán kívüli foglalkozások tartása,
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása,
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása,
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése
923127
Közművelődési könyvtári tevékenység
b. 2010. január 1-től
Szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
Szakfeladatok:

4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
-

479901 forgalmazás költségvetési szervnél (tankönyv forgalmazás)
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)
- 852012; 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
- 856013 Fejlesztő felkészítés
- 855911 Általános iskolai napközi-otthonos nevelés
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése, integrált oktatás-nevelés.
- 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása
(gyógypedagógiai oktatás) aki a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia,
figyelemzavar).
- 855911 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás, iskolaotthonos ellátás.
Szakágazat: 910100 Könyvtári tevékenység
Közművelődési Könyvtári tevékenység
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- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsájtja.
- Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános Könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
- Segítséget nyújt más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérésében
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében
- Közhasznú információs szolgáltatásit nyújt
- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- gyűjteményének folyamatos fejlesztése, feltárása, őrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása,
- tájékoztatás nyújtása a dokumentumokról és szolgáltatásokról,
- tanórai foglalkozások tartása,
- az egyéni és csoportos helyben használat biztosítása,
- könyvtári dokumentumok kölcsönzése, beleértve a tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzését.
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár kiegészítő feladatai lehetnek különösen:
- tanórán kívüli foglalkozások tartása,
- dokumentumok másolása, új ismerethordozók előállítása,
- számítógépes informatikai szolgáltatások biztosítása,
- tájékoztatás nyújtása az iskolai (kollégiumi) könyvtárak, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekben működő könyvtárak, a nyilvános könyvtárak dokumentumairól, szolgáltatásairól,
- más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása,
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- muzeális értékű iskolai (kollégiumi) könyvtári gyűjtemények gondozása,
- közreműködés az iskolai tankönyvellátás megszervezésében, lebonyolításában.
Szakfeladat száma
Szakfeladat megnevezése
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
6. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
2010. január 1-től:
Szakágazat: 562900 Egyéb vendéglátás
Szakfeladatok:
562913
Iskolai intézményi közétkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
Szakágazat: 931200 Sportegyesületi tevékenység
Szakfeladat:
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása
6820022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
o
o
o

Alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenységek:
Diákönkormányzat, Szülői szervezet működtetése
Szakkörök, tanfolyamok szervezése
Bérbeadás

7. Az intézmény működési köre:

Sülysáp Nagyközség teljes közigazgatási területe

8.Az intézmény alapító szerve, alapítás éve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
2241. Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
1990.
9. Az intézmény irányító, felügyeleti szerve neve, székhelye:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
10. Típusa szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján:

közoktatási és közgyűjteményi intézmény
közszolgáltató
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Közszolgáltató szerv fajtája:
közintézmény
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv
11. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, az iskola igazgatóját a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg pályázat útján, határozott, 5 éves időtartamra a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltató jogokat a
Polgármester gyakorolja.
12. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A kinevezett iskola igazgatója gyakorolja a munkáltatói jogokat a Móra Ferenc Általános Iskola és
Könyvtár dolgozói felett. A költségvetési szervnél, a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló
jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi
XXXIII. Törvény) valamint a Munka Törvénykönyve (az 1992. évi XXII. Törvény) hatálya alá
tartozó munkaviszony, a megbízási szerződéssel alkalmazottak tekintetében a PTK. Az irányadó.
13. Fenntartó neve, címe:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat 2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
Az intézmény típusa:
Általános Iskola
Székhely címe:
2241 Sülysáp, Malom út 14-18.sz.
Telephely címe:
2241 Sülysáp, Vörösmarty út 1.sz.
Telephely címe:
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.sz.
A feladatellátást szolgáló vagyon: a sülysápi 3842 hrsz (Malom út 14-18.) és 4550/45 hrsz
(Vörösmarty út 1.) 103 hrsz (Szent István tér 7.sz.) szám alatti ingatlanok valamint a leltár szerinti kis és
nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.
14. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. Az
intézmény rendelkezésére bocsátott a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, ingóságokat az intézmény
szabadon használhatja. Az intézmény a rábízott vagyont nem jogosult elidegeníteni. Az intézményt
megilleti a használat jogának átengedése.
15. Az intézménybe felvehető maximális létszám:

székhelyen 400 fő
Telephelyen 180 fő

Évfolyamok száma: Általános iskola 1-8 évfolyam
1-4 évfolyamon
34 fő/osztály
5-8 évfolyamon
39 fő/osztály
Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása önálló osztályokban történik.
16. Törzsszám Iskola:

652379

17. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: Önálló működő, a bérgazdálkodói jogkörét önállóan
gyakorolja, egyéb gazdálkodási jogkört a felügyeleti szerve gyakorolja, Az intézmény pénzügyigazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal látja el.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végezhet, vagyona az Önkormányzat korlátozottan képes
törzsvagyonát képezi.
Nem ÁFA alany.
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18. Térítési díjak meghatározása: Az intézményben alkalmazott térítési díjak meghatározására a
Képviselő-testület jogosult. A térítési díjak megállapítása legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadásának időpontja.
19. Az intézmény képviseletére jogosult: Az iskola igazgatója, aki kinevezi az intézmény valamennyi
munkavállalóját.
Záradék: A Móra Ferenc Általános Iskola és Könyvtár Alapító Okiratát Sülysáp Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete …/2009.(X.05.) számú önkormányzati határozatával 2009. október 05.
napján hagyta jóvá.
Sülysáp, 2009. október 05.
Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

d./ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Ebbe 5 vagy 6 olyan feladatkör került bele, ami a májusiból
hiányzott
Lukács István: Folyamatosan az hallom, hogy csökkentik a feladatotokat akkor miért kellett
bővíteni?
Horinka László polgármester: Ezek nem konkrétumok.
A képviselő testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal elfogadják a módosított alapító okiratot.
178/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A költségvetési szervek jogállásáról es gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény felhatalmazása
alapján Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát
a 99/2009.(V.21.) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja:
1.) A költségvetési szerv azonosító adatai:
1.1 Megnevezése:
Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatala
1.2 Székhelye:
2241 Sülysáp Szent István tér 1.sz.
1.3 Jogállása:
Önálló jogi személy
1.4 A székhelyen további működési helye: nincs
1.5 Működési területe, illetékessége: Sülysáp Nagyközség közigazgatási területe.
1.6 Jogelődje:
Sülysápi Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága 2241 Sülysáp,
Engels tér 1.sz.
1.7 Adószáma:
15392127-2-13
1.8 Törzsszáma:
392125000
1.9 Statisztikai számjel:
15392127-8411-321-13
2.) Az intézmény székhelye:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
3.) Az intézmény telephelyei:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
4.) Illetékessége:
Sülysáp Nagyközség Közigazgatási területe
5.) Az alapitó szerv neve, éve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
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1990.
6.) Irányító szerv neve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
7.) Az intézményvezető kinevezési rendje:
A Jegyző tekintetében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 36.§ (1) bek. szerint
kinevezéssel.
8.) Foglalkoztatottjaira: A köztisztviselők jogállásáról szóló vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyokban
a 1992. évi XXIII. tv. Ezen jogviszony: közszolgálati jogviszony, egyéb foglalkoztatási jogviszonyra a
1992. évi XII. tv. szerinti Munka törvénykönyve vonatkozik. Ezen jogviszony: munkaviszony
9.) Az intézmény tevékenységi jellege:
Közhatalmi költségvetési szerv
10.) Jogszabályban meghatározott közfeladat: TEÁOR
8411
általános
közigazgatás
az
önkormányzat működésével, valamint az Államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
Végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38. § (1) bek.)
11.) Alaptevékenység:
Szakágazati rend szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú Kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerint 2009. december 31-ig
01403-4 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
02021-5 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
45401-8 Épületfenntartás es korszerűsítés
55141-4 Üdültetés
55241-1 Munkahelyi vendéglátás
60241-7 Menetrendszerű közúti, helyi személy szállítás
63121-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
70101-5 Saját es bérelt ingatlan hasznosítása
75115-3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
75116-4 Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751114-2 Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége
75117-5 Képviselő választás
75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtás
75119-7 Máshova nem sorolható szervek tevékenysége
75121-8 Adó- pénzügyi igazgatási tevékenység
75166-9 Tűzvédelmi, katasztrofa-elháritás
75167-0 Polgárvédelmi tevékenység
75169-2 Máshova nem sorolt szervek tevékenysége
75184-5 Város – és községgazdálkodási szolgáltatás
75185-6 Települési vízellátás es vízminőség-védelem
75187-8 Közvilágitási feladatok
75192-2 önkormányzatok elszámolásai
75196-6 Önkormányzatok es többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása
75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása
80111-5 Óvodai nevelés
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
80521-2 Pedagógiai szakszolgálat
80591-5 Oktatási célok es egyéb feladatok
85121-9 Háziorvosi szolgálat
85131-8 Közegészségügyi es járványügyi ellátás
85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
85201-8 Állategeszsegügyi tevékenység
85328-8 Egyéb szociális es gyermekjóléti szolgáltatás
85331-1 Rendszeres szociális ellátások
85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzellátások
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85333-3 Munkanélküli ellátások
85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások
90111-6 Szennyvízelvezetés es kezelése
90121-5 Településtisztasági szolgáltatás
90211-3 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
92171-6 Egyéb művészeti tevékenység
92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége
92312-7 Közművelődesi könyvtári tevékenység
92403-6 Diáksport
92401-4 Sportintézmények es sportlétesítmények működtetése
92601-8 Máshova nem sorolható kulturális tevékenység
92602-9 Máshova nem sorolható sporttevékenység
93092-1 Családi ünnepek szervezése
93093-2 Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás
12.) Alaptevékenység:
Szakágazati rend szerint:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú Kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Szakfeladat rend szerint 2010. január 01-től
01 Növénytermesztés, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
016100 Növénytermesztési szolgáltatás
02 ERDŐGAZDÁLKODÁS
021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS
a.
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
37 SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE
b.
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
381 Hulladékgyűjtés
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
c.
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék
begyűjtése, szállítása, átrakása
41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE
d.
e.

411000 Épületépítési projekt szervezése
412000 Lakó- és nem lakó épület építése

42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE
421 Út, vasút építése
f.
421100 Út, autópálya építése
429 M.n.s. egyéb építmény építése
g.
429100 Vízi létesítmény építése
h.
429900 Egyéb m.n.s. építés
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43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS
431 Bontás, építési terület előkészítése
i.
431100 Bontás
j.
431200 Építési terület előkészítése
432 Épületgépészeti szerelés
k.
l.
m.

432100 Villanyszerelés
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés

4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem
n.
479901 forgalmazás költségvetési szervnél
52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
522 Szállítást kiegészítő tevékenység
o.
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
p.
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
56 VENDÉGLÁTÁS
562 Rendezvényi étkeztetés és egyéb vendéglátás
q.
562919 Egyéb étkeztetés
r.
562917 Munkahelyi étkeztetés
62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS
620 Információ-technológiai szolgáltatás
s.
620300 Számítógép-üzemeltetés
68 INGATLANÜGYLETEK
681 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
t.
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
u.
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
v.
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
750 Állat-egészségügyi ellátás
w.
750000 Állat-egészségügyi ellátás
81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS
811 Építményüzemeltetés
x.
811000 Építményüzemeltetés
812 Takarítás
y.
812100 Általános épülettakarítás
813 Zöldterület-kezelés
z.
813000 Zöldterület-kezelés
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84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
841 Közigazgatás
8411 Általános közigazgatás
aa.
841112 Önkormányzati jogalkotás
bb.
841113 Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége
cc.
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
dd.
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
ee.
841116 Országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
ff.
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó
tevékenységek
gg.
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó
tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
hh.
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
ii.
841125 Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
jj.
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
kk.
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási
tevékenysége
ll.
841132 Adóigazgatás
mm.
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
nn.
841173 Statisztikai tevékenység
84119 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
oo.
841191 Nemzeti ünnepek programjai
pp.
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
qq.
841325 Építésügy, területpolitika területi igazgatása és
szabályozása
rr.
841326 Közlekedés területi igazgatása és szabályozása
8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
ss.
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak
lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
tt.
841402 Közvilágítás
uu.
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
vv.
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
ww.
841902 Központi költségvetési befizetések
xx.
841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)
yy.
841904 Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
zz.
841905 Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai)
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842 Társadalmi közszolgáltatás
84215 Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés
aaa.
8421 Külügyek
bbb.
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
84242 Rendészeti feladatok
ccc.
842421 Közterület rendjének fenntartása
84253 Polgári védelem működése, támogatása
ddd.
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
eee.
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
fff.
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
84254 Katasztrófa-elhárítási tevékenységek
ggg.
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
hhh.
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és
belvízvédelem)
iii.
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve
ár- és belvíz esetén)
85 OKTATÁS
851 Iskolai előkészítő oktatás
jjj.
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
8510 Iskolai előkészítő oktatás
85101 Óvodai nevelés
kkk.
851011 Óvodai nevelés, ellátás
lll.
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
852 Alapfokú oktatás
mmm.
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
8520 Alapfokú oktatás
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
nnn.
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1–4. évfolyam)
ooo.
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
ppp.
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5–8. évfolyam)
qqq.
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
855 Egyéb oktatás
8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
rrr.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
sss.
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
856 Oktatást kiegészítő tevékenység
ttt.
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
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8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások
uuu.
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
vvv.
856012 Korai fejlesztés, gondozás
www.
856013 Fejlesztő felkészítés
86 HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
862 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás
xxx.
862000 Járóbeteg-ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési
támogatása
8621 Általános járóbeteg-ellátás
yyy.
862101 Háziorvosi alapellátás
zzz.
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
86223 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
aaaa.
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
86230 Fogorvosi ellátás
bbbb.
862301 Fogorvosi alapellátás
86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
cccc.
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
dddd.
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
88 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL
88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
eeee.
881011 Idősek nappali ellátása
882 Önkormányzati szociális támogatás
ffff.
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások
88211 Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások
gggg.
882111 Rendszeres szociális segély
hhhh.
882112 Időskorúak járadéka
iiii.
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
jjjj.
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
kkkk.
882115 Ápolási díj alanyi jogon
llll.
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
mmmm.
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
nnnn.
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
oooo.
882119 Óvodáztatási támogatás
88212 Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
pppp.
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
qqqq.
882122 Átmeneti segély
rrrr.
882123 Temetési segély
ssss.
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
tttt.
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
uuuu.
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások
vvvv.
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
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wwww.
882202 Közgyógyellátás
xxxx.
882203 Köztemetés
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
yyyy.
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
zzzz.
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatások
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
aaaaa.
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
bbbbb.
889921 Szociális étkeztetés
ccccc.
889924 Családsegítés
89 társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok
890 Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok
8902 Generációs feladatok
89021 Gyermek- és ifjúsági ügyek
ddddd.
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos
gondolkodásának fejlesztését segítő programok
eeeee.
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és
programok, valamint támogatásuk
8903 Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások
fffff.
890301 Civil szervezetek működési támogatása
ggggg.
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
hhhhh.
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek
89044 Közfoglalkoztatás
iiiii.
890441 Közcélú foglalkoztatás
jjjjj.
890442 Közhasznú foglalkoztatás
kkkkk.
890443 Közmunka
91 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS
TEVÉKENYSÉG
910 Könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési és egyéb kulturális tevékenység
9105 Közművelődési tevékenységek
lllll.
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
mmmmm.
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
93 SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG
931 Sporttevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése
nnnnn. 931101 Edzőtáborok működtetése és fejlesztése
ooooo. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9313 Szabadidős sport támogatása
ppppp.
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
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qqqqq.

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

96 EGYÉB SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
960 Egyéb személyi szolgáltatás
9603 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
rrrrr.
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
sssss.
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
13.) Kiegészítő tevékenység:
82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTŐ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS
821 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
ttttt.
821100 Összetett adminisztratív szolgáltatás
uuuuu.
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
14.) Kisegítő tevékenység:

nincs

15.) Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban: nincs
16.) A feladatellátást szolgáló vagyon: Az intézmény leltára, nyilvántartása szerinti vagyon.
A fenntartó Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal használatába adott, az önkormányzati
tulajdont képező törzsvagyon körébe sorolt ingatlan használati joga, sülysápi 1 és ½ hrsz alatti
ingatlan.
A Polgármesteri Hivatal eszközei, készletei, egyéb ingóságai leltár szerint kimutatott érték alapján.
17.) A vagyon feletti rendelkezés önkormányzata joga: vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló közgyűlési rendelet szerint
18.) A gazdálkodási jogköre: Önállóan működő es gazdálkodó költségvetési szerv, előirányzatok feletti
rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.
19.) A költségvetési szerv jogi képviselője: A mindenkori jegyző.
20.) A Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése: A Polgármesteri Hivatalt a jogszabályban
meghatározott feltéteknek megfelelő, határozatlan időre, pályázat útján kinevezett jegyző vezeti a
polgármester egyetértése mellett.
21.) A Polgármesteri Hivatal szervezete és működése: A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését,
működési rendjét, irányítását Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
22.) A kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
Sülysáp, 2009-10-05.
Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

e./ Központi Konyha Alapító Okirat
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A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
179/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
A KÖZPONTI KONYHA
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi C. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
1. A költségvetési szerv megnevezése:

Központi Konyha

2. Törzsszám:

652434

3. Az intézmény székhelye, címe: 2241. Sülysáp, Malom Út 14-18.
4. Az Intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata:
Típusa szerinti besorolása:
Tevékenysége alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:

közszolgáltató költségvetési szerv
közszolgáltató
közintézmény

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörű szerv.
5. Irányító és felügyeleti szerv neve, címe: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
6. Az intézmény alaptevékenysége:
2009. december 31-ig:
552411 Munkahelyi vendéglátás
2010. január 01. napjától:

5629 Egyéb vendéglátás

56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
7. Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység:
6820022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
2010. január 01. napjától:
Szakágazat: 562900 Egyéb vendéglátás
562920 Egyéb vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
Szakfeladatok:
552323
552411
6820022

Iskolai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
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8. Az intézmény működési köre:
intézmények.

Sülysáp

Nagyközség

9.Az intézmény alapító szerve, alapítás éve:
Képviselő-testülete 1992.

teljes

Sülysáp

közigazgatási
Nagyközség

területén

működő

Önkormányzat

10. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, a konyha (élelmezés) vezetőt a Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg határozatlan időre az intézmény vezetésével. A megüresedett magasabb vezetői állás
betöltésére pályázatot kell kiírni a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény és a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb munkáltató jogokat a Polgármester
gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A kinevezett vezető gyakorolja a munkáltatói jogokat a konyha dolgozói felett. A költségvetési szervnél,
a foglalkoztatottak vonatkozásában előforduló jogviszonyok: közalkalmazotti jogviszony (A
közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. Törvény) valamint a Munka Törvénykönyve (az
1992. évi XXII. Törvény) hatálya alá tartozó munkaviszony.
12. Fenntartó neve, címe: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
Az intézmény típusa:
konyha
Székhely címe:
2241 Sülysáp, Malom út 14-18.sz.
A feladatellátást szolgáló vagyon: a sülysápi 3842 hrsz (Malom út 14-18.) valamint a leltár szerinti kis és
nagy értékű tárgyi eszközök, immateriális javak, készletek.
13. A vagyon feletti rendelkezési joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat
feladatainak ellátásához szabadon használhatja, költségvetési keretekkel önállóan gazdálkodik. Az
intézmény rendelkezésére bocsátott a feladatellátáshoz szükséges ingatlanokat, ingóságokat az intézmény
szabadon használhatja. Az intézmény a rábízott vagyont nem jogosult elidegeníteni. Az intézményt
megilleti a használat jogának átengedése.
14. Az intézmény által ellátható maximális létszám:

600 fő

15. Költségvetési, gazdálkodási jogköre: önállóan működő es az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági Feladatait a Polgármesteri
Hivatal látja el.
16. Térítési díjak meghatározása: Az intézményben alkalmazott térítési díjak meghatározására a
Képviselő-testület jogosult. A térítési díjak megállapítása legkésőbb a tárgyévre vonatkozó költségvetési
rendelet elfogadásának időpontja.
17. Az intézmény képviseletére jogosult: Az (élelmezés) konyha vezető, aki kinevezi az intézmény
valamennyi munkavállalóját.
18. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri
Hivatal látja el.
Záradék: A Központi Konyha Alapító Okiratát Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2009.(X.05.) számú önkormányzati határozatával 2009. október 05. napján hagyta jóvá.
Sülysáp, 2009. október 05.
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Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

f./ Gondozási Központ Alapító Okirat.
Kiss Tamás: Vezetői megbízást elírtátok.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: 17. pontra szeretnénk megkérni a működési engedélyt 45 főre, ezt
kellene javítanunk.
Kiss Tamás: A férőhely 25 fő, hogy emelitek a létszámot
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: A szociális étkeztetést szeretnénk emelni, ezt a létszámot lehet
bővíteni.
Horinka László polgármester: Az említett módosításokkal kiegészített alapító okiratról szavazzunk.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
180/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
SÜLYSÁP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
GONDOZÁSI KÖZPONT
ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A Képviselő-testület 94/2009. (V.21.) számú önkormányzati határozatával A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. §-ának (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján a sülysápi Idősek Napközi-otthona Alapító Okiratát az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
A költségvetési szerv
1. Neve:
Gondozási Központ
2. Székhelye:

2241 Sülysáp, Vasút út 22/a.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. §-a alapján idősek
otthona, étkeztetés, közösségi ellátások, nappali ellátás.
A. Székhelyen : étkeztetés, nappali ellátás
4. Típus szerinti besorolása
Tevékenység jelege alapján:
Közszolgáltató szerv fajtája:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
5. Alaptevékenysége:
2009. december 31-ig.
Szakfeladat:

közszolgáltató
közintézmény
részben önállóan működő

853266 Idősek nappali ellátása

2010. január 01. napjától
Szakágazati besorolás:

881000 Idősek, fogyatékosok bennlakás nélküli szociális
ellátása
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881011
Szakágazat:
889921

Idősek nappali ellátása
889900
M.N.S. Szociális ellátás bennlakás nélkül
Szociális étkeztetés

8. Kiegészítő, kisegítő és vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez.
9. Működési köre:
Sülysáp Nagyközség közigazgatási területe.
Az intézmény ellátási területe a következő alapszolgáltatások esetében: étkeztetés, nappali ellátás,
közösségi ellátás
10. Alapító szerv neve, alapítás éve:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 1990.
11. Irányító szerv neve, székhelye:

Sülysáp Nagyközség Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
12. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Sülysáp Nagyközség Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
13. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Sülysáp Nagyközség Képviselő-testülete
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
14. Típus szerinti besorolása:
14.1. A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató
14.2. Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény
14.3. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő
14.4. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága: részben önállóan működő költségvetési
szerv, melynek pénzügyi-, gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
15. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény felelős vezetőjét, a konyha (élelmezés) vezetőt a Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete bízza meg határozatlan időre az intézmény vezetésével. A megüresedett
magasabb vezetői állás betöltésére pályázatot kell kiírni a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Törvény és a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján. Felette az egyéb
munkáltató jogokat a Polgármester gyakorolja.
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.
17. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézmény használatában lévő sülysápi 1399/1 helyrajzi számú, az alapító tulajdonát képező
ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog
gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az ingatlan kapacitásmutatók (teljesítménymutatók) adatai:
- idősek otthona férőhelyszáma: 25 fő,
- a szociális étkeztetés maximális adagszáma: 20 fő.
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18. A vagyon feletti rendelkezés joga:
A költségvetési szerv a feladatai ellátásához rendelkezésre álló vagyontárgyakkal a tevékenysége során
szabadon rendelkezik.
Záradék: Az Gondozási Központ alapító Okiratát Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete ../2009. (X.05.) számú önkormányzati határozatával 2009. október 05. napján hagyta jóvá.
Horinka László
polgármester
Sülysáp, 2009-10-05.

Gulyásné dr. Gál Ilona
jegyző

g./ Wass Albert Művelődési Központ Alapító Okirat
Lányi György: 4. pont: Illetve 2008 ez mit jelent?
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Akkor lett szétválasztva a könyvtár és a művelődési központ.
Kiss Tamás: Nem csak névváltozás, hanem feladat változás is történt, ha belegondolsz egy testületi
ülésen változtattátok meg, mert nem lehet a Faluszolga Kft. a működtetője, és nem lehet a Laci az
alkalmazottja.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Azt hiszem június 1-től, változott a Laci jogállása, intézményvezető
lett.
Kiss Tamás: Meg kellett volna hirdetni az állást.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Szerintem maradhat az 1990.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: 1992 van a törzskönyvben.
Kiss Tamás: Az az intézmény nem létezik, nincs alapító okirata.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: 2004-ben volt a törzskönyvi módosítás, önálló
intézmény volt. 2008.06.01-től községi könyvtár nincs
Kiss Tamás: Azzal a dátummal kell új alapító okirat, amikortól nincs községi könyvtár.
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: Ezt nem lehet, amit lehet az az, hogy 1992-es dátumot hagyjuk.
Kiss Tamás: Van egy önkormányzati intézmény, amelyet egy kft. működtet, bérbe adtuk nekik?
Cseri Péter: Annak alapján, hogy a többi intézménynél is hagytuk az eredeti időpontot, itt is
meghagyhatjuk a 92-t. Ha konzekvensen elfogadtuk az adminisztrált változásokat, itt is
elfogadhatjuk.
Katus Norbert: 2008.06.01-től megszűnt a könyvtár, csak nem lett átvezetve a kincstárban.
Seprősné Cseri Ágota, a pénzügyi csoport vezetője: A könyvtár és a művelődési ház is önállóan
futott törzskönyvi számon.
Cseri Péter: Nem a könyvtárról van szó, hanem a művelődési házról, ezért javaslom, hogy maradjon
a 92-es dátum.
Kiss Tamás: Az a cél, hogy rendbe tegyük az alapító okiratokat.
Horinka László polgármester: Amennyiben nincs más akkor a 4. pontban a dátumot 92-re kérem
módosítani.
A Képviselő-testület tagjai 2 tartózkodással, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
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181/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Wass Albert Művelődési Ház alapító okirata egységes szerkezetben
Az Alapító Okiratot – a Képviselő-testület – a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. évi C. törvény 2.§. (2) bekezdése és a 4.§. valamint a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX.
Törvény 37.§. (5) bekezdése alapján vizsgálta meg és hagyta jóvá.
1. A költségvetési szerv neve:
2. Az intézmény címe:

Wass Albert Művelődési Központ

2241. Sülysáp, Szent István tér 7.sz.

3. Az intézmény működési köre, ellátási területe: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat közigazgatási
területe
4. Az alapitó és a fenntartó neve, székhelye, alapítás éve: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 1990. illetve 2008. január 21.
5. Irányító szerve: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
2241. Sülysáp, Szent István tér 1.sz.
6. Az intézmény felügyelete:
Szakmai felügyelet: Nemzeti Örökség Minisztériuma
Törvényességi felügyelet: Jegyző
7. Foglalkoztatottjaira vonatkozó, foglalkoztatási jogviszonyok:
Közalkalmazotti jogviszony (1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról) Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszony (1959. évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről, 1992. évi XXII. tv. A
Munka Törvénykönyvéről)
8. Az intézmény vezetője: Sülysáp Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által kinevezett
Intézményvezető.
Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján a képviselőtestülete határozott időre, 5 évre bízza meg a
vezetői feladatok ellátásával, a 150/1992.(XI.20) Kormány rendelet 7.§ (4) bekezdése szerint. Az
intézményvezető az intézmény összes dolgozójára vonatkozó munkáltatói jogokat gyakorolja.
9. Az intézmény tevékenységi jellege, típusa:

Közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény

10. Jogszabályban meghatározott, közfeladat:
Közművelődési tevékenység
TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, Szabadidős tevékenység
11. Alaptevékenység:
2009. december 31-ig:
Szakágazati rend szerint:
932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős, tevékenység
Szakfeladat rend szerint:
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
2010. január 01-től:

9105 Közművelődési tevékenységek
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
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vvvvv. 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
wwwww.
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
xxxxx. 932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
12. Kiegészítő tevékenység:
2009. december 31-ig:
Szakfeladat rend szerint:
751956 A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
2010. január 01-től:
6820022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése.
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás
13. Kisegítő tevékenység:

nincs

14. Vállalkozási tevékenysége és arányának felső határa a szerv kiadásaiban:
15. Általános forgalmi adó alanyiság: nem
16. Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyona:

nincs

2241. Sülysáp, Szent István tér 7. sz. (103 hrsz) alatti valamint a 2241 Sülysáp, Dózsa Gy. Út 105.sz.
alatti épület.
Az intézmény vagyonleltárában szereplő gépek, berendezések és felszerelések, továbbá immateriális
javak.
A vagyon feletti rendelkezési jog Sülysáp Nagyközség Önkormányzatát illeti meg.
17. Az intézmény jogállása:
Önállóan működő költségvetési szerv, élén a képviselő-testület által megbízott vezető áll. Felmentésével,
fegyelmi - és anyagi felelősségre-vonásával kapcsolatos ügyekben a képviselő-testület jár el, egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette.
18. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő es az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
szempontjából részjogkörű szerv, melynek pénzügyi-gazdasági Feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
Záradék:
Ezen Alapító Okiratot Sülysáp Nagyközség Önkormányzata …./2009.(X.05.) számú határozatával
elfogadta.
Sülysáp, 2009. október 05.
Horinka László
polgármester

Gulyásné dr. Gál Ilona
Jegyző

h./ Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Szolgálat Alapító Okirat
Horinka László polgármester: Mit kell változtatni benne?
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző: 4. pont az alábbiak szerint változik
Horinka László polgármester: az elején van egy szöveg, amit felolvas
4-es pont helyébe
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Gyermekjóléti

7-es pont helyébe
7-es helyébe 8-as lép
8-as helyébe a 9-es lép
Van kérdés?
Javaslom, hogy a felsorolt kiegészítéseket fogadjuk el.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
182/2009. (X.5.) sz. önkormányzati határozat:

Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSA
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény, az 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a és a
2004. évi CVII. törvény valamint a 2008. évi CV. Tv. alapján Sülysáp Nagyközség Önkormányzata,
Mende Nagyközség Önkormányzata, Úri Községi Önkormányzat, Tóalmás Község
Önkormányzata, Kóka Község Önkormányzata, Dány Község Önkormányzata, Szentmártonkáta
Község Önkormányzata, illetve Szentlőrinckáta Községi Önkormányzat a Sülysáp Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban:Társulás ) alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
A 4.) pont helyébe az alábbi szöveg lép:
4.) Alaptevékenysége:
2009. DECEMBER 31-IG.
853244 Családsegítés
2010. JANUÁR HÓ 01. NAPJÁTÓL
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
A 7.) pont helyébe az alábbi szöveg lép:
7.) Tagintézmények telephelyei:
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.
2235 Mende, Hősök tere 15.
2244 Úri, Kossuth L. u. 68.
2252 Tóalmás, Rákóczi u. 4/b
2243 Kóka, Kossuth L. u. 23.
2118 Dány, Szabadság u. 8.
A 7. pontból a továbbiakban 8. pont, a 8. pontból 9.pont válik. Minden további pontozás eggyel hátrébb
kerül.
A 14. pont helyébe a következő szöveg lép:
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14.) A költségvetési szerv gazdálkodása:
A gazdálkodás módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv vonatkozásában a 217/1998. ( XII. 30. ) Korm. rendelet 17§. (1)
bekezdésben rögzített pénzügyi-gazdasági feladatokat a Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja
el.
A 14. pontból a továbbiakban 15. pont, a 15. pontból pedig 16. pont válik.
Jelen, módosított Alapító Okiratot a Társulási Tanács 200……………………………….sz. határozatával
fogadták el. Jelen alapító okirat 2009. október 1-jén lép hatályba mellyel egyidőben a 2007. november 7.
napján elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezik.
Jelen alapító okiratot:
Tóalmás község Önkormányzat Képviselő-testülete a . határozatával,
Szentmártonkáta község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatával,
Dány község Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával,
Szentlőrinckáta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
Kóka község Önkormányzat Képviselő-testülete a ) sz. határozatával
Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
Mende Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a. határozatával,
Úri községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
hagyták jóvá és fogadták el
Sülysáp, 2009. október 05.
…………………………………….
Tóalmás Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Szentmártonkáta Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Dány Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Kóka Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Mende Nagyközség polgármestere

P.H.

…………………………………….
P.H.
Sülysáp Nagyközség polgármestere

…………………………………….
Szentlőrinckáta Község polgármestere

P.H. …………………………………….
Úri Község polgármestere
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P.H.

Horinka László polgármester: Az előbbi határozat volt a módosítás. 2009. CSASE.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták
183/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:

Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

ALAPÍTÓ OKIRATA
( Egységes szerkezetben )
Az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény, az 1997. évi CXXXV. törvény 16.§-a és a 2004.
évi CVII. törvény valamint a 2008. évi CV. Tv. alapján Sülysáp Nagyközség Önkormányzata, Mende
Nagyközség Önkormányzata, Úri Községi Önkormányzat, Tóalmás Község Önkormányzata, Kóka
Község Önkormányzata, Dány Község Önkormányzata, Szentmártonkáta Község Önkormányzata illetve
Szentlőrinckáta Községi Önkormányzat a Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban:Társulás ) alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el.
1.) A költségvetési szerv neve, székhelye: Sülysápi Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
2.) Alapító szerv neve,
alapítás időpontja:

Tóalmás községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szentmártonkáta nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Dány községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Alapítva: 1998.

3.) Közfeladata: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
39.§- 40.§-ban meghatározott önkormányzati (gyermekjóléti), valamint a Szociális
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 64.§-ában meghatározott családsegítői
önkormányzati feladatok ellátása.
4.) Alaptevékenysége:
2009. december hó 31. napjáig:
853 244
Családsegítés
853 288
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
2010. január 01. napjától:
889 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
5.) Működési köre: Tóalmás, Dány, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Kóka, Sülysáp, Mende, Úri
települések közigazgatási területe.
6.) Irányító szerv neve, székhelye: Társulási Tanács (tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei)
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2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
7.) Tagintézmények telephelyei:
2241 Sülysáp, Szent István tér 7.
2235 Mende, Hősök tere 15.
2244 Úri, Kossuth L. u. 68.
2252 Tóalmás, Rákóczi u. 4/b
2243 Kóka, Kossuth L. u. 23.
2118 Dány, Szabadság u. 8.
2254 Szentmártonkáta, Rákóczi u. 52/c
2255 Szentlőrinckáta, Arany J. u. 26.
8.) A költségvetési szerv típusa:

Közszolgáltató költségvetési szerv: közintézmény

9.) A költségvetési szerv jogköre: Önállóan
működő
költségvetési
szerv,
gazdálkodásával
összefüggő adminisztratív feladatait Megállapodás alapján
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
látja el.
10.) Működésének forrásai: - központi költségvetésből származó normatív támogatások
- társult önkormányzatok működési hozzájárulása
- Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt kiegészítő
normatív támogatás
11.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12.) A költségvetési szerv nem alanya az általános forgalmi adónak.
13.) A költségvetési szerv vezetője a hatályos jogszabályok szerint pályázat útján 5 évre kerül
kinevezésre, a munkáltatói jogok gyakorlója a Társulási Tanács vezetője.
14.) Foglalkoztatottak jogviszonya: közalkalmazott.
15.)A költségvetési szerv gazdálkodása:
A gazdálkodás módjára tekintettel önállóan gazdálkodó költségvetési szerv; az előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv vonatkozásában a 217/1998. ( XII. 30. ) Korm. rendelet 17§. (1)
bekezdésben rögzített pénzügyi-gazdasági feladatokat a Sülysáp Nagyközség Polgármesteri Hivatala látja
el.
16.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Sülysáp, 2009. 10. 02.
Jelen, módosított Alapító Okiratot a Társulási Tanács 200……………………………….sz. határozatával
fogadták el. Jelen alapító okirat 2009. április 1-jén lép hatályba mellyel egyidőben a 2007. november 7.
napján elfogadott alapító okiratot hatályon kívül helyezik.

Jelen alapító okiratot:
Tóalmás község Önkormányzat Képviselő-testülete a . határozatával,
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Szentmártonkáta község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatával,
Dány község Önkormányzat Képviselő-testülete sz. határozatával,
Szentlőrinckáta községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
Kóka község Önkormányzat Képviselő-testülete a ) sz. határozatával
Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
Mende Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a. határozatával,
Úri községi Önkormányzat Képviselő-testülete a sz. határozatával,
hagyták jóvá és fogadták el
Sülysáp, 2009.
…………………………………….
Tóalmás Község polgármestere
…………………………………….
Szentmártonkáta Község polgármestere

P.H.

P.H.

…………………………………….
Dány Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Kóka Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Mende Nagyközség polgármestere

P.H.

…………………………………….
Sülysáp Nagyközség polgármestere

P.H.

…………………………………….
Úri Község polgármestere

P.H.

…………………………………….
Szentlőrinckáta Község polgármestere
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P.H.

3) Tápiómenti
módosítása

Területfejlesztési

Társulás

Alapító

Okiratának

Horinka László polgármester: Van egy módosítás: 15 pont kiegészül a felsoroltakkal.
Amennyiben nincs kérdés szavazzunk.
A Képviselő-testület tagjai 9 igen, 1 tartózkodási szavazati aránnyal az alábbi határozatot
hozták:
184/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2009.
szeptember 30-án elfogadott Alapító Okirat módosítását.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Horinka László polgármester

Horinka László polgármester: Egységes szerkezetű alapító okiratba a változások be
vannak építve, javaslom fogadjuk el.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
185/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2009.
szeptember 30-án elfogadott egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Horinka László polgármester

4) Egyebek:
Előterjesztés: Sülysáp, Kossuth Lajos utca burkolatfelújítása című, KMRFT-TEUT
pályázattal kapcsolatosan, a támogatás egy részéről történő lemondás.
Horinka László polgármester: Az előterjesztésben nagyon szépen össze van foglalva,
hogy miről is van szó.
Vitattuk a dolgot, írtunk is levelet a Pro-Régiónak, de sajnos ők adják a pénzt, ők
diktálnak.
Kiss Tamás: Ez le volt írva.
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Horinka László polgármester: Természetesen a támogatási útmutatóban benne van, de
szerintem rosszul értelmezik.
A Képviselő-testület tagjai egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
186/2009.(X.5. sz.) önkormányzati határozat:
Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezennel elhatározza, hogy a
Sülysáp, Kossuth Lajos utca burkolat-felújítására a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által megítélt 15.000.000.- Ft támogatás összegéből 3.373.000.- Ft-ról
lemond, így az igénybe veendő támogatás összegét 11.627.000.- Ft-ra módosítja.
Felkérik a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:

2009. október 05.

Felelős:

Horinka László polgármester
Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Horinka László polgármester: Köszönöm az ülésen való megjelenést és az aktivitást,
több hozzászólás, észrevétel nem lévén, az ülést bezárom.
Sülysáp, 2009. október 06.

Horinka László

Gulyásné dr. Gál Ilona

polgármester

jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítő:

Szücsi Csaba
települési képviselő
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