Pátka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

66-23/2011.

JEGYZŐKÖNYV
a képviselő-testület 2011.december 19-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek:

Határozatok:
214/2011.(XII.19.)
215/2011.(XII.19.)
216/2011.(XII.19.)

A jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Napirendi pontokról
A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratának elfogadásáról
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Jegyzőkönyv
Készült: Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19-én 15:30 órai
kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről
Jelen vannak: Nagy Dániel
Dr. Dávid-Nagy Krisztina
Demeter Zoltán
Gerencsér Attila
a Képviselő-testület tagjai

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távol maradását jelezte: 3 fő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Járfás Péterné
Schweibert Jánosné

jegyző
jegyzőkönyv vezető

Meghívottak:
Lakosság részéről jelen van: 0 fő
Nagy Dániel polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes,
mert a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Felkéri és javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Schweibert Jánosné
köztisztviselőt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Gerencsér Attila képviselőt és Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármestert.
Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyv vezetőjére, a
jegyzőkönyv hitelesítőkre.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozza:
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
214/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről
Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Nagy Dániel polgármester
Az ügy gyorsaságára és fontosságára tekintettel telefonon hívtam össze a képviselő-testületi ülést,
mivel a Magyar Államkincstár kifogást emelt a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata ellen.
Ezért kérem, hagyja jóvá a képviselő-testület e napirendi pontot:
Napirendi pontok:
1. Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratának jóváhagyása
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Nagy Dániel polgármester: Kéri a képviselő-testület szavazását a tervezett napirendi pont
jóváhagyására.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2011. (XII.19.) önkormányzati határozata
Tervezett napirendi pontokról

Pátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezett napirendi pontokra tett javaslatot
elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1.)
A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratának elfogadása
Nagy Dániel polgármester
Köszönti a megjelenteket.
Elmondja, hogy Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása több alkalommal került a
képviselő-testület elé, mely a jogszabályi változásoknak, és a MÁK jelzésének megfelelően készült el.
A jóváhagyott Alapító Okirat a Magyar Államkincstár részére megküldésre került a változások
nyilvántartásba vétele végett.
A MÁK a korábbi módosítás során is talált eltérést, valamint 2011. november 29. napján végzésével
ismételten arról értesítette az Önkormányzatot, hogy továbbra sem tudja bejegyezni az elfogadott
változásoknak megfelelően az Alapító Okiratot. A többszöri egyeztetés során kiderült, hogy a hivatal
által rendelkezésre álló, és a kincstárnál bejegyzett okiratok között eltérés van, mely a többszöri
módosítások miatt már átláthatatlan, nehezen kezelhető.
Ezért célszerű a régi okirat hatályon kívül helyezése, és új Alapító okirat megalkotása.
Ennek megfelelően készült el az anyag, melynek elfogadása és bejegyeztetése december végéig
szükséges, hiszen az Alapító okirat hiánya súlyos gondokat okozhat a hivatal működésében.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a hivatal új alapító okiratának elfogadására, és a régi hatályon
kívül helyezésére.
Amennyiben több hozzászólás, észrevétel az elhangzott javaslathoz nem volt, úgy kérem a képviselőtestületet, fogadja el a Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratát.
A képviselő-testület 4 (négy) igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül, az alábbi
határozatot hozza:
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Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2011.(XII.19. önkormányzati határozata
A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okirat
elfogadásáról
1.) Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratát
az alábbiak szerint fogadja el
POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁTKA
ALAPÍTÓ OKIRATA
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§ b.) pontja
alapján Pátka község Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg.:
1.

A hivatal neve, székhelye:

1.1
1.2
1.3

A hivatal megnevezése.
A hivatal székhelye:
A hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma:

Polgármesteri Hivatal Pátka
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.
362984

2.

A hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:
A hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény értelmében az önkormányzat működésével, valamint az
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása.

3.

A hivatal alaptevékenysége:

3.1

Az alaptevékenység szakágazati rend szerinti száma, megnevezése:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
3.2

A hivatal alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrendi besorolása szakfeladat
száma és megnevezése szerint:

Szakfeladat számjele,

megnevezése

370000
522110
552001
562912
562917
681000
682001
682002
841112
841114
841115
841116

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása
Üdülői szálláshely-szolgáltatás
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatai képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
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841117
841118
841126
841127
841133
841173
841401
841402
841403
862101
869041
869042
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889922
889924
890302
890441
890442
890443
910123
910501
910502
960301

4.

Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Hadisírok létesítése, gondozása

A hivatal illetékessége
Pátka Község közigazgatási területe.

5.

A hivatal irányító szervének neve, székhelye:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4.

6.

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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7.

A hivatal vezetőjének kinevezési rendje:
A Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 36.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint - pályázat alapján - , a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben megállapított képesítési követelményeknek
megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. A hivatalt a jegyző vezeti.

8.

A hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992. évi XXII. törvény. A közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalókra a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a megbízási jogviszonnyal foglalkoztatottakra
pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.

9.

A hivatal feladatinak ellátását szolgáló vagyon
A hivatal üzemeltetői joga kiterjed mindazon ingatlanra, amelyben a Polgármesteri Hivatal
működik.
Az ingó vagyont a hivatal leltára tartalmazza.

10. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog
Az ingatlanok és a benne lévő berendezések felett Pátka Község Önkormányzata rendelkezik.
Az ingatlanok és berendezéseinek, valamint az intézményi vagyon körébe tartozó ingatlanok, és
berendezések használati joga a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de azokat nem idegenítheti el,
és nem terhelheti meg.

Záradék:
A Polgármesteri Hivatal Pátka Alapító Okiratát Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
216/2011.(XII.19.) számú határozatával hagyta jóvá.
Hatálybalépésének időpontja: 2011. december 20.
Hatályát veszti a Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112/2009. (XI.02.) számú
határozattal elfogadott A Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata. valamint a 159 / 2011. (IX.28.)
számú határozattal elfogadott, és a 167/2011.(XII.02.) számú határozattal elfogadott módosító
okirata, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
Pátka, 2011. december 19.

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

2.) Pátka község Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi A Hivatal Alapító Okirat Pátka elfogadó
112/2009. (XI.02) KH. számú határozatot, valamint az Alapító Okirat módosításáról rendelkező
159/2011.(IX.28.) KH. számú határozatot és a167/2011. (XI.02.) KH. számú határozatot.
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3.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert, és a jegyzőt, hogy gondoskodjék a határozat,
valamint az egységes szerkezetbe foglalt Okirat Magyar Államkincstár részére 8 napon belül
történő megküldéséről, a jelen határozat és az alapító okirat megküldésével– a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.

Felelős:
Határidő:

Járfás Péterné jegyző
Nagy Dániel polgármester
2011. december 20.

Nagy Dániel polgármester
Tekintettel arra, hogy több napirendi pont, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést a polgármester 16
óra 10 perckor bezárja.
kmf

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Gerencsér Attila
képviselő

Dr. Dávid-Nagy Krisztina
alpolgármester

