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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/16/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita és
Mező István képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kiss Dénes gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Dr. Ambrus Barnabás és Gál Péter
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:
NAPIREND:
1./ A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
2./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának és a nevelési évre
engedélyezett csoportlétszámának módosítása
3./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
2./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának és a nevelési évre

2

engedélyezett csoportlétszámának módosítása
3./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
2./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának és a nevelési évre
engedélyezett csoportlétszámának módosítása
3./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A helyi adókkal kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két rendelet-tervezet tartozik.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a BAZ Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya elvégezte az önkormányzat képviselőtestületének a helyi adókról és a talajterhelési díjról szóló rendeleteinek vizsgálatát és
javasolta a rendeletek aktualizálását, jogszabályhoz igazítását szeptember 10. napi
határidővel.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először a helyi adókról szóló rendeletet teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelete
a helyi adókról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében és 5.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
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Általános rendelkezések
(1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a település közigazgatási területére az e
rendeletében meghatározott helyi adókat és azok mértékét a helyi sajátosságokhoz, az
önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazodóan állapítja meg.
(2) A rendelet határozatlan időtartamra szól.
2. §
(1) Szikszó város illetékességi területén az alábbi adókat állapítja meg:
a.
b.
c.
d.

építményadót;
helyi iparűzési adót;
magánszemélyek kommunális adóját
idegenforgalmi adót.
3. §
Építményadó

(1) Adóköteles az 5. §-ban meghatározottak kivételével a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (továbbiakban: Htv.) 11. §-ában meghatározott építmény.
(2) Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.
(3) Az adó évi mértéke: a 3. § szerinti adóalap után 300.-Ft/m2
4. §
Helyi iparűzési adó
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti
adóalap 2 %
(2) A Htv. 37. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke 5.000 Ft/nap.
5. §
Magánszemélyek kommunális adója
(1) Adókötelezettség terheli a magánszemélyt a Szikszó város illetékességi területén lévő
a. lakás,
b. lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
c. telek,
d. nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogviszonya után.
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(2) Nem terheli magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettség az adóalanyt
ugyanazon helyrajzi számon lévő adótárgya után, amely után építményadó fizetési
kötelezettség áll fenn.
(3) Az adó évi mértéke 22.000.- Ft.
6. §
Idegenforgalmi adó
(1) A Htv. 30.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti adókötelezettség esetén a adó alapja a
megkezdett vendégéjszakák száma.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100.-Ft.
7. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú rendelete és az azt
módosító 32/2011.(XII.20.), 21/2012.(XI.30.), 18/2013.(XI.29.), 9/2014.(XI.21.) számú
önkormányzati rendeletek.
Ezután polgármester a talajterhelési díjról szóló rendeletet teszi fel szavazásra, melyet a
képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott
és megalkotta az alábbi rendeletet:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:
A talajterhelési díj mértéke
1.§
Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.
A talajterhelési díj bevallása, megállapítása, befizetése
2.§
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania az önkormányzati
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adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló
35/2008. (XII. 31.) PM. rendelet 9. melléklete szerinti nyomtatványon és megfizetnie
(önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig Szikszó Város Önkormányzata
11734190-15348465-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlájára.
Díjkedvezmény
3. §
(1) A kibocsátót 50 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 22.800 Ft-ot, egyedülélő
esetében a 22.800 Ft-ot
(2) A kibocsátót 40 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 22.800 Ft-ot, de nem éri el a 25.650
Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 22.800 Ft-ot de nem éri el a 31.350
Ft-ot,
(3) A kibocsátót 30 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, , amennyiben
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 25.650 Ft-ot, de nem éri el a 28.500
Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 31.350 Ft-ot de nem éri el a 39.900
Ft-ot,
(4) A kibocsátót 20 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 28.500 Ft-ot, de nem éri el a 31.350
Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 39.900 Ft-ot de nem éri el a 48.450
Ft-ot,
(5) A kibocsátót 10 %-os talajterhelési díjfizetési kedvezmény illeti meg, amennyiben
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a 31.350 Ft-ot, de nem éri el a 34.200
Ft-ot, egyedülélő esetében jövedelme meghaladja a 48.450 Ft-ot de nem éri el a 57.000
Ft-ot,
(6) A család, egyedülélő, egy főre eső jövedelem fogalmak alatt a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogalmakat kell
érteni.
Ellenőrzés, adatszolgáltatás
4. §
(1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat tárgyévet
követő év február 28. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
(2) A bevallásra került adatokat az adóhatóság a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott
adatok alapján ellenőrzi.
Vegyes és záró rendelkezések
5.§
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési
díjról szóló 10/2004.(VI.28.) számú rendelet és az azt módosító 18/2004.(XII.13.) számú
önkormányzati rendelet.
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(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának és a nevelési évre
engedélyezett csoportlétszámának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 185/2015.(VIII.31.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a
Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát:
Az alapító okirat eredeti szövegezése:
ALAPÍTÓ OKIRAT
SZIKSZÓI VÁROSI EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE
1. A költségvetési szerv neve: Szikszói Városi Egységes Óvoda – Bölcsőde
székhelye: 3800 Szikszó, Rákóczi út 60.
OM azonosítója: 028554
Törzskönyvi azonosító száma: 635154
Beolvadt jogelőd intézmény neve: Szikszó Város Önkormányzata Szociális Központ
3800 Szikszó, Szent Anna út 6.
2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladatai:
megnevezés: közoktatási közszolgáltatás
szakágazati besorolás: 851020 óvodai nevelés
TEÁOR száma: 8510 Óvodai nevelés
8891Bölcsődei ellátás
3. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:
a) Az intézmény az óvodai nevelés feladatait a Kt. 24. §-a, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését a Kt. 30. §-a, a Kormány 137/1996. (VIII. 28.) számú
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rendeletével kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint készített óvodai
nevelési program, alapján végzi.
b) Az intézmény székhelyén az egységes óvoda-bölcsőde feladatait a Kt. 33.§. (14)
bekezdése valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.
8.) MKM. rendelet 39/M.§.-a alapján végzi.
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- A gyermekek óvodai nevelése, 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig tartó,
a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermekek napközbeni ellátásával
összefüggő óvodai nevelési tevékenység
- biztosítja az óvodai nevelést, iskolai életmódra való felkészítést
- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
- a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése a következő fogyatékosságokra kiterjedően:
- gyengénlátó
- nagyothalló
- mozgásfogyatékos (enyhe fokban)
- beszédfogyatékos
- értelmi fogyatékos (enyhe fokú és középsúlyos)
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar).
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
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5. Az intézmény alapítója, címe: Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
6. Az intézmény fenntartója, címe: Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Önkormányzatának Képviselő-testülete 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.

Szikszó Város

8. Az intézmény jogállása
Az intézmény a közoktatási tv-ben foglaltak alapján önálló jogi személy.
9. Felvehető gyermekek létszáma
175 fő
Az intézmény kapacitása:
Óvodai csoport: 6 csoport
Egységes óvoda –bölcsőde csoport: 1 csoport
10. A költségvetési szerv közoktatási feladat szerinti típusa:
óvoda
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv
Elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítés igazolási joggal és felelősséggel bír. Pénzügyi kötelezettséget
az intézményvezető vállalhat, az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési
előirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Pénzügyi - gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
Pénzügyi kötelezettséget az intézményvezető vállalhat az önkormányzat által jóváhagyott
költségvetési előirányzatokon belül, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
12. Az intézmény működési területe: Szikszó Város közigazgatási területe, és ezt
meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad óvodaválasztás érvényesítését szolgálja.
13.A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat
14. A feladatellátást szolgáló vagyon
A./Az ingatlan adatai: a feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a Rákóczi út 60.
szám alatti ingatlan a rajta található épületekkel.
B./ Az intézmény vagyonát képezik továbbá a feladatellátásokhoz kapcsolódó berendezési
tárgyak, eszközök és egyéb készletek.
15.Vagyon feletti rendelkezés joga:
Szikszó Város Önkormányzatát illeti meg
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16. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján Szikszó Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevezi ki. A megbízás előkészítése az ezzel megbízott képviselő-testületi
bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb
munkáltatói jogokat Szikszó Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja felette.
17. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése
Az intézmény alkalmazottjai a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.tv.
hatálya alá tartozó közalkalmazottak, akik felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője
gyakorolja.
Az intézmény által alkalmazott közfoglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya - az
intézményvezető általi munkáltatói joggyakorlással - munkaviszony, melyre a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (megbízás) a Polgári törvénykönyvről szóló
1959. évi IV.tv. az irányadó.
18. Az intézmény képviseletére jogosultak
Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
19. Az intézmény fej és körbélyegzőjének hivatalos szövege
Szikszói Városi Egységes Óvoda - Bölcsőde
20. A megszűnésre vonatkozó rendelkezések
A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően Szikszó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete határozatával dönthet a megszüntetésről.
21. Az alapító okirat felülvizsgálatának rendje
Az alapító okirat felülvizsgálatának szükségességét az intézményvezető jelzi a fenntartó felé.
22. Záró rendelkezések:
Szikszó Városi Egységes Óvoda - Bölcsőde alapító okiratát Szikszó Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az 211/2014.(XI.13.) K.T. számú határozatával hagyta jóvá. Ezzel
egyidejűleg hatályát veszti a 366/2007.(09.11.) Kt.sz. határozattal elfogadott, a 23/2008.
(02.19.) Kt. sz., a 308/2008.(07.23.) Kt.sz., a 465/2008.(10.07.) Kt. sz., a 639/2011.(VI.30.)
K.T. számú, a az 549/2012.(VIII.02.) K.T. számú és a 553/2012.(IX.06.) K.T. számú
határozatokkal módosított alapító okirat.
Szikszó, 2014. november 25.
Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző
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Az alábbiak szerint módosul:

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szikszói Városi Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 60.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1890.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Szikszó Város Önkormányzata
Szociális Központ

3800 Szikszó, Szent Anna u. 6. sz.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. sz.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: az egységes óvoda-bölcsőde feladata biztosítani a
bölcsődei, óvodai nevelést és oktatást, ennek keretében felkészíteni a gyerekeket az általános
iskolai oktatásra, illetve az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a közoktatásról szóló
törvény alapján.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
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1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az óvoda székhelyén az egységes óvoda-bölcsőde
feladatát végzi.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

091110

2

091120

3

091140

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

6

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

7

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szikszó Város közigazgatási
területe, és ezt meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad óvodaválasztás érvényesítését
szolgálja

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: nem folytat vállalkozási
tevékenységet.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános
pályázat alapján Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás előkészítése az
ezzel megbízott képviselő-testületi bizottság feladata. A pályázati eljárással kapcsolatos
feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat Szikszó Város Önkormányzat
polgármestere gyakorolja felette.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

2

munkaviszony

2012. évi I. törvény

3

megbízási jogviszony

2013. évi V. törvény

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézménynél dolgozók
esetében, az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az alapító által
kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a kiadmányozási
jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. sz.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: egységes óvoda-bölcsőde
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önállóan működő költségvetési szerv

6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 145 fő

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. szeptember 7. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.
Kelt: Szikszó, 2015. augusztus …

P.H.
aláírás

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 186/2015.(VIII.31.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016. nevelési évre
engedélyezett csoportlétszámának módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Szikszói Városi Egységes
Óvoda-Bölcsődének a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott maximális
csoportlétszámok túllépését az alábbiak szerint:
Csoport neve
Nefelejcs
Cica

Maximális
csoportlétszám
25
25

2013/2014. nevelési
év csoportlétszáma
27
27

Kérelmezett
csoportlétszám
30
30
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Pillangó
Katica
Napsugár
Maci

25
25
25
20

26
28
27
19

30
30
30
24

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 187/2015.(VIII.31.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatan értékesítésre történő
meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1284/6 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 10000 m2 területű ingatlant az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Dr. Ambrus Barnabás
hitelesítő

Gál Péter
hitelesítő

