JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án
16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli
nyílt üléséről
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Magyari Ferenc,
Stadler Gábor képviselők

Tanácskozási joggal:
1) dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
Igazoltan távol:
1) Dr. Ecsedi András István képviselő,
2) Jákli Ferencné képviselő,
3) Radák Kálmán képviselő
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: köszöntöm a képviselőtestület rendkívüli nyílt ülésén
megjelent képviselőket. Megállapítom, hogy a rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülés a
képviselők 4 tagjának jelenlétével határozatképes, a rendkívüli nyílt ülést megnyitom.
Javaslatot teszek az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Magyari Ferenc és Stadler Gábor
képviselők személyében.
A Képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítők személyével 4 igen szavazattal egyetértett.
Farkas Imre polgármester: javasolom a meghívóban feltüntetett egyetlen napirendi pont
tárgyalását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet?
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
110/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 13/2010.(XI.1.) ÖK. számú rendelete (továbbiakban: Rendelete) 4. §. (2)
d.) pontja alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat a Rendelete 4. §
(3) bekezdésében biztosított hatáskörében elfogadja:
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NAPIREND
1. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos határozatok
visszavonása
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
II. Napirend tárgyalása
1.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos határozatok
visszavonása
Farkas Imre polgármester: felkérem jegyző asszonyt, tájékoztassa a képviselőtestületet, miért
is van szükség a határozatok visszavonására.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: a 2013. április 29-ei képviselőtestületi ülésen nem állt még
rendelkezésünkre az összes tagintézménytől a vélemény, ezért eljárás sértő volt a határozatok
meghozatala. Ezt korrigáljuk a határozatok visszavonásával, amely határozatokat egyébként
tartalmukat, szövegüket tekintve teljes egészében a 2013. május 30-án tartandó együttes
képviselőtestületi ülésen el fogunk tudni fogadni.
Farkas Imre polgármester: jegyző asszony tájékoztatása alapján kérem a képviselőtestülettől a
92/2013.(IV.29.), 93/2013.(IV.29.), 94/2013.(IV.29.), 95/2013.(IV.29.), 96/2013.(IV.29.)
számú határozatok visszavonását.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
111/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
92/2013.(IV.29.) számú határozatát – a Baracs-KisapostagElőszállás Közoktatási Intézményi Társulás 2013. június 30.
napjával történő megszüntetéséről – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
112/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
93/2013.(IV.29.) számú határozatát – az Előszállási Patakparti
Óvoda Alapító Okiratának kiadásáról – visszavonja.
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Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
113/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
94/2013.(IV.29.) számú határozatát – a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
114/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
95/2013.(IV.29.) számú határozatát – a Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosításáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
115/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
96/2013.(IV.29.) számú határozatát – az Előszállási Patakparti
Óvoda vezetői beosztása ellátása megbízásáról – visszavonja.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2013. május 28.
Dr. Jenei Zsuzsanna jegyző: szükséges az előterjesztett polgármesteri hivatal alapító okirata
módosításának elfogadása, mivel az Mötv. rendelkezik a polgármesteri hivatalok elnevezéséről,
és tartalmában is sok helyütt módosításra szorul az alapító okirat, illetőleg nem került még
átvezetésre a 2012. január 1-től hatályos adószám változás sem.
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Kérem a képviselőtestületet, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról szóló
előterjesztést szíveskedjen elfogadni.
Farkas Imre polgármester: kérem a képviselőtestület döntését a polgármesteri hivatal alapító
okiratának módosításáról.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
116/2013.(V.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Előszállás
Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirata módosítására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratát módosító Okirat tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Előszállás Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1.

Az Alapító Okirat bevezetője hatályát veszti, helyébe az alábbi bevezető lép:
„Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva, „az államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1)
bekezdés b) pontja, valamint az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról”
rendelkező 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 5. §-ában foglaltak alapján, az
Előszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát alábbiak szerint hagyja jóvá: „

2.

Az Alapító Okirat 1. pontjában a költségvetési szerv megnevezése „Előszállási
Polgármesteri Hivatal” megnevezésre módosul.

3.

Az Alapító Okirat 2., 3, 4., 7., 9., 10., 11. pont címe kiegészül „A költségvetési szerv”
megnevezéssel.

4.

Az Alapító Okirat 3. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. – Mötv. –
84.§ (1) bekezdése alapján Előszállás Nagyközség Önkormányzata működésével,
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valamint az Önkormányzat polgármestere, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása s
közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.”
5.

Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül a „4.1. Szakágazati besorolása” és „4.2.
Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei” alpontokkal. A „841105 Helyi
önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége”
szakágazati besorolás a 4.1. pont részévé, míg a szakfeladatok felsorolását tartalmazó
táblázat a 4.2. pont részévé válik. A táblázat „Szakfeladat” megnevezése kiegészül a
„száma” szóval.

6.

Az Alapító Okirat 5. pontja „Illetékessége” címe hatályát veszti, helyébe „A költségvetési
szerv illetékességi területe” cím lép.

7.

Az Alapító Okirat 6. pontja címe kiegészül „A költségvetési szerv alapító, fenntartó és”
mondatrésszel.

8.

Az Alapító Okirat 7. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe a
„polgármesteri hivatal” besorolás lép.

9.

Az Alapító Okirat 8. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási formája:
8.1. Jogállása:

önálló jogi személy

8.2. Gazdálkodási formája:

önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatai feletti
rendelkezési jog tekintetében teljes jogkörű, önálló
pénzintézeti számlával rendelkező helyi önkormányzati
költségvetési szerv.

8.3. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8.4. A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési beszámolóval
rendelkezik, mely Előszállás Nagyközség Önkormányzata költségvetési, illetőleg
zárszámadási rendeletébe épül be.”
10.

Az Alapító Okirat 9. pontja „intézmény” mondatrésze helyébe „költségvetési szerv”
mondatrész lép, „adószáma” mondatrész helyébe „adószáma 15361741-1-07 általános
szabályok szerinti adóalany” mondatrész lép.

11.

Az Alapító Okirat 10. pontja címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi
szövegezés lép:
„10.1. A jegyzői álláshelyet nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Előszállás Nagyközség
Önkormányzata polgármestere látja el.
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10.2. A Jegyző kinevezési feltételeit „a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi
CXCIX. tv. 247. § (1) bekezdésében rögzíti.
10.3. A Jegyzőt Előszállás Nagyközség Önkormányzata polgármestere nevezi ki s
gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés határozatlan időre szól.
Az Előszállási Polgármesteri Hivatalt, mint helyi önkormányzati költségvetési szervet a
Jegyző vezeti és képviseli.”
12.

Az Alapító Okirat 11. pontjának címet követő szövegezése hatályát veszti, helyébe az
alábbi pontok lépnek:
„11.1. A foglalkoztatott köztisztviselők jogviszonya közszolgálati jogviszony, melyre
„a közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi XCXIX. törvény – Kttv. –
rendelkezései az irányadók.
11.2. A költségvetési szerv munkavállalói jogviszonyára a Kttv. szabályain túlmenően „a
Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései is
alkalmazandók.
11.3. A költségvetési szervvel megbízásos jogviszonyban állók esetében a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

13.

Az Alapító Okirat 12. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 12 pont lép:
„12. A költségvetési szerv alapfeladatai megvalósítását szolgáló vagyon, s a vagyon
feletti rendelkezési jog:
12.1. Az előszállási 1414/1hrsz-ú, 2424 Előszállás, Fő tér 3. sz. alatti, a
költségvetési szerv székhelye elhelyezését biztosító ingatlanban lévő hivatali
helyiségek a bennük lévő berendezésekkel, felszerelésekkel, együtt
Előszállás Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezik.
12.2. Az ingatlan hivatali helyiségei és az ingóságok tekintetében a költségvetési
szervet térítésmentes használati jog illeti meg. A költségvetési szerv
használatában lévő eszközöket az ingóleltár tartalmazza.
12.3. A vagyon feletti rendelkezési jogot Előszállás Nagyközség Önkormányzata
Képviselőtestülete gyakorolja.”
II.

A Képviselőtestület az Előszállás Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratát az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal egységes
szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az Előszállás Nagyközségi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítását, továbbá az
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Előszállási Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000 Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére
a változások átvezetése érdekében 8 napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi
adatokban a módosítások bejegyzését.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap.
2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert az Előszállási Polgármesteri Hivatal Alapító
Okirata
módosításának
„az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: Farkas Imre
polgármester
Határidő: 2013. május 30.

Farkas Imre polgármester: mivel egyéb napirendi pont a rendkívüli nyílt ülésen nincsen, a
rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülést 16,30 órakor bezárom.

kmf.

Farkas Imre
polgármester

dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Magyari Ferenc
hitelesítő

Stadler Gábor
hitelesítő

