Nézsa Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa község Polgármesteri Hivatalában 2011. december 29-én 11:00 órai kezdettel tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak:Styevó Gábor polgármester
Zachar Zénó alpolgármester
Balázs Ferenc képviselő
Szarka Péter képviselő
Szigetvári László képviselő
Tóth Károly képviselő
Zsíros Csaba képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Kucsera Andrásné, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Az ülés elnöke: Styevó Gábor polgármester
Az elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. megállapítja, hogy (a megválasztott 7 fő
képviselő közül 7 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Az elnök az ülést telefonon hívta össze.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt.
Az elnök szavazást kér a javaslat elfogadására.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú
kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
.
Napirendi javaslat:
Tárgy: Napirend meghatározása
Szavazásra bocsátja az ismertetett napirendi pontok elfogadását.
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (7fős jelenléttel 7fő szavazott 7igen) egyhangú
kézfelemeléssel elfogadja.

HATÁROZAT:
153/2011. (XII..29.) önk.

Nézsa Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadta el:

Napirend:

1.

Megállapodás a 2012. évi szemétszállításról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

2. A Képviselő-testület 2012. I. félévi ülésszakára vonatkozó munkaterve
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
3.A
Polgármesteri
Hivatalában
foglalkoztatott
köztisztviselők
teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása

2012.

évi

Előterjesztő: Turcsán Mónika jegyző
4. Nézsa GAMESZ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester
5. A dohányzás tilalmáról
Előterjesztő: Styevó Gábor polgármester

1. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester: Javasolom a NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a
hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés megkötését 2012. január 1-től 2012. december 31-ig.
Még mindig ez a legolcsóbb közszolgáltató.
A 2011. évi CCI. Törvény szerint a 2012. évi közszolgáltatási díj mértéke nem haladhatja meg a
2011. évit. A szolgáltató a díj mértékén csökkenteni nem kíván, tehát marad a 2011. évi mérték.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
HATÁROZAT
154/2011.(XII.29.) Önk.
Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NÉ & PA Kereskedelmi és
Szolgáltató KFT (2635. Vámosmikola, Alkotmány út 20.) képviseletében eljáró Papi Zoltánnal
határozott időre: 2012. január 1-től 2012. december 31-ig szolgáltatási szerződést köt, Nézsa község
teljes belterületén a lakossági kommunális hulladék begyűjtésére és elszállítására.
A 2012. évi közszolgáltatási díj mértéke 120 l edényzet 23.880 Ft/év
60 l edényzet 17 220 Ft/év
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a határozat mellékletét képező árajánlat alapján a
szolgáltatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: a polgármester
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2. Napirend tárgyalása
Styevó Gábor polgármester:
Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi I. félévi munkatervének elfogadására
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (ÖTV) 12.§(3) bekezdés és az SZMSZ 10.§ (1)
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.29.) önkormányzati
rendelet (SZMSZ) 51. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkáját a munkaterv alapján
végzi.
A munkaterv összeállításához az SZMSZ 51. § (4) bekezdésében meghatározott személyektől és
szervezetektől javaslatot kértünk. A munkaterv tartalmazza a 2011. november 28-ig beérkezett és
képviselő-testületi döntést igénylő javaslatokat, a Képviselő-testület előterjesztésekkel kapcsolatos
döntéseit, valamint a jogszabályok által előírt napirendi pontokat.
Az SZMSZ 51. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület az ülésszakokra bontott munkatervet
az ülésszakot megelőző hónap utolsó ülésén határozza meg, illetve fogadja el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat:
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2012. évi
tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja.
Polgármester
Felelős:
Határidő:
2011. december 30. (közzétételre)
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző
Melléklet: Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi tavaszi ülésszakára
vonatkozó munkaterve
A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§ (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 40.§ alapján nyílt szavazással történik.

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.

HATÁROZAT
155/2011.(XII.29.) Önk.
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2012. évi
tavaszi ülésszakára vonatkozó munkatervét elfogadja.
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Felelős:
Polgármester
Határidő:
2011. december 30. (közzétételre)
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző
Melléklet: Nézsa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi tavaszi ülésszakára
vonatkozó munkaterve

Nézsa Községi ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. évi tavaszi ülésszakára vonatkozó
MUNKATERVE
(2012. január 1-től június 30-ig)

Tartalomjegyzék
Ülések időpontjai:

Előterjesztések leadási határidői:

Február 9.

január 19.

Február 16.

február 13.

Március 1.

február 9.

Április 19.

március 29.

Május 17.

április 26.

Június 21.

május 31.
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2012. február 9. (csütörtök) 18,00 óra

1.) Rendelettervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (általános vita)
Előterjesztő:

Polgármester

Előkészítést végzi:

Polgármesteri Hivatal

2.) Intézményi térítési díjak és nyersanyagnorma megállapítása
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Általános Iskola és Óvoda

3.) Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Polgármesteri Hivatal

2012. február 16. (csütörtök) 18,00 óra
1.)

Rendelettervezet az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (részletes vita)

Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Polgármesteri Hivatal

2012. március 1. (csütörtök) 18,00 óra

1.) Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 18.)
Ör. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Polgármesteri Hivatal

2.) Beszámoló az iskolával kötött feladat-ellátási megállapodásokban foglaltak
teljesüléséről.
Előterjesztő:
Előkészítést végzi:

Polgármester
Koncz István igazgató

3.) Beszámoló a Rétsági Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról, a község bűnügyi
és közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Beszámoló a Nézsa GAMESZ működéséről

/21

5

Előterjesztő:

Zacharné Kucsera Mária GAMESZ vezető

2012. április 19. (csütörtök) 18,00 óra

1.) Rendelettervezet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének alakulásáról
(zárszámadás)
Előterjesztő:
Véleményezi:
Előkészítést végzi:

Polgármester
kisebbségi önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

2.) Előterjesztés
az
Önkormányzat
mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő:

2011.

évi

egyszerűsített

tartalmú

Polgármester

3.) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványáról és rendelettervezet a
2012. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő:

Polgármester

4.) Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tervben meghatározottak teljesítéséről
Előterjesztő:

Polgármester

5.) Rendelettervezet az Önkormányzat
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Előterjesztő:

vagyonáról,

a

vagyontárgyak

feletti

Polgármester

6.) Döntés a Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda intézményvezetői állásának
betöltéséről
Előterjesztő:
Véleményezi:

Polgármester
kisebbségi önkormányzat

2012. május 17. (csütörtök) 18,00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. negyedéves
alakulásáról
Előterjesztő:

Polgármester

2012. június 21. (csütörtök) 18.00 óra
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1.) Javaslat a Képviselő-testület 2012. őszi ülésszakára vonatkozó munkatervére
Előterjesztő:

Polgármester

Záradék
A Képviselő-testület a 2012. I. féléves munkatervét a 155./2011. (12.29.) önk. számú
határozatával fogadta el.

Styevó Gábor
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző

3.Napirend tárgyalása

Turcsán Mónika jegyző: Előterjesztés
Tárgy: Nézsa község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját
képező célok meghatározása
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdés és az SZMSZ 10. § (1)
bekezdés alapján nyilvános ülésen történik
Tisztelt Képviselő-testület!
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. § (3)
bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal átfogó teljesítménycéljait a képviselő-testületnek kell
meghatároznia. A képviselő-testület minden év decemberében dönt a következő év átfogó
teljesítménycéljairól.
Ezek a célok egyfelől a szervezet egészének teljesítményével szemben állított követelmények,
megvalósítandó feladatok és képviselendő értékek, másfelől ezek hivatali, majd egyéni
teljesítménykövetelményre bontása teszi lehetővé, hogy az egyes köztisztviselők egyéni
teljesítménye értékelhetővé váljon.
A célkitűzések tartalmazzák a jogszabályváltozások várható hatásait és az előző év tapasztalatait.
A határozati javaslatban megfogalmazott célok részben tartalmazzák azokat a 2011. évre
meghatározott kiemelt célokat, amelyek alapvető jelentőséggel bírnak a Hivatal működtetésével,
gazdálkodásával, a lakossággal való kommunikációval kapcsolatban.
Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:
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Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2012. évre
az alábbi, a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg:
1) Az önkormányzati hatáskör-változások végrehajtásának előkészítése, a lakosság széleskörű
tájékoztatása; a szükséges intézkedések határidőben való, jogszerű végrehajtása.
2) A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása
3) Az önkormányzati intézmények működtetési hatékonyságának növelése, a költségvetési
előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése.
4) A változó feladatkörhöz igazodó ügyfélkapcsolati rendszer kialakítása, a lakossági
kapcsolatok fejlesztése.
5) A lakossági igények és a kérelmek kezelésének fejlesztése, széleskörű tájékoztatási rendszer
megteremtése.
6) A Polgármesteri Hivatalon belüli egységes szemlélet erősítése az önkormányzat és az
ügyfelek közötti kommunikáció során.
7) A Polgármesteri Hivatal belső működési hatékonyságának javítása.
8) A közbeszerzési eljárások hatékony előkészítése.
9) A közterületi beruházások megfelelő ütemezése, a határidők betartása, a közterületek
rendezettségének javítása.
10) A közterületi rend és tisztaság fenntartása.
11) Az önkormányzati gazdálkodás adóhatósági eszközökkel való támogatása.
12) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatékony működtetéséhez, hasznosításához, (a
vagyon gyarapításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez) szükséges helyzetfeltárás.
13) Vagyongazdálkodási koncepció kialakítása, a helyi szabályozási rendszer felülvizsgálata, a
szabályok magasabb szintű jogszabályokhoz igazítása. Az önkormányzati és a lakossági
érdekek összhangját megteremtő szabályok megalkotása, a törvényesség a jogalkotás további
elveinek betartásával.

Határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. december 31.
Jegyző

A támogató döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 40. §-a alapján nyílt szavazással történik.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
HATÁROZAT
156/2011.(XII.29.) Önk.
Nézsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2012. évre az
alábbi, a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg:
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal részére 2012. évre
az alábbi, a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat határozza meg:
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14) Az önkormányzati hatáskör-változások végrehajtásának előkészítése, a lakosság széleskörű
tájékoztatása; a szükséges intézkedések határidőben való, jogszerű végrehajtása..
15) A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, törvényes működésének biztosítása a szükséges
támogató tevékenység hatékonyságának fejlesztése.
16) Az önkormányzati intézmények működtetési hatékonyságának növelése, a költségvetési
előirányzatok felhasználásának folyamatos ellenőrzése.
17) A változó feladatkörhöz igazodó ügyfélkapcsolati és -kiszolgálási rendszer kialakítása, a
lakossági kapcsolatok fejlesztése.
18) A lakossági igények és a kérelmek kezelésének fejlesztése, széleskörű tájékoztatási rendszer
megteremtése.
19) A Polgármesteri Hivatalon belüli egységes szemlélet erősítése az önkormányzat és az
ügyfelek, községi lakosok közötti kommunikáció során.
20) A Polgármesteri Hivatal belső működési hatékonyságának javítása..
21) A közbeszerzési eljárások hatékony előkészítése.
22) A közterületi beruházások megfelelő ütemezése, a határidők betartása, a közterületek
rendezettségének javítása.
23) A közterületi rend és tisztaság fenntartása.
24) Az önkormányzati gazdálkodás adóhatósági eszközökkel való támogatása.
25) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hatékony működtetéséhez, hasznosításához, (a
vagyon gyarapításához, fenntartásához, üzemeltetéséhez) szükséges helyzetfeltárás.
26) Vagyongazdálkodási koncepció kialakítása, a helyi szabályozási rendszer felülvizsgálata, a
szabályok magasabb szintű jogszabályokhoz igazítása. Az önkormányzati és a lakossági
érdekek összhangját megteremtő szabályok megalkotása, a törvényesség a jogalkotás további
elveinek betartásával.

Felelős:
Polgármester
2011. december 31. (közzétételre)
Határidő:
A határozat végrehajtását végzi: Jegyző

4. Napirend tárgyalása

Styevó Gábor polgármester: a Nézsa GAMESZ alapító okiratának módosítását javasolom az
alábbiak szerint:
1. Az Alapító Okirat 11. pontjában szereplő alábbi szakfeladatot javasolom törölni:
„841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati”
Indokolás: a 8/2010.(IX.10.) NGM tájékoztató alapján
költségvetési szervnél
2. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra javasolom módosítani.
„15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A GAMESZ vezetőjét (igazgató) pályázat útján határozott időre kinevezett egyszemélyi
felelős vezető vezeti, aki felett a kinevezési és felmentési jogkört a Képviselő-testület
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gyakorolja., az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A GAMESZ gazdasági vezetőjének kinevezése/megbízása, kinevezésének/megbízásának
visszavonása, díjazásának megállapítása a GAMESZ vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat”

Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye. A képviselő-testület (7 fős jelenléttel 7 fő szavazott 7 igen) egyhangú
szavazással a javaslatot elfogadja.
HATÁROZAT
157/2011.(XII.29.) Önk.
Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Jóváhagyja a Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (Nézsa GAMESZ)
alapító okiratának módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot, melyek a határozat 1.
és 2. számú mellékletei.
2. Felkéri a Polgármestert és a GAMESZ vezetőjét a módosító és az egységes szerkezetű alapító
okirat aláírására.
Felelős:
Határidő:
Végrehajtást végzi:

Polgármester
2010. augusztus 28.
jegyző

I. számú határozati javaslat 1. számú melléklete

Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Alapító okiratának módosítása
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 11. pontjában szereplő alábbi szakfeladat törlésre kerül:
„841408 Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati”
2. Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiakra módosul:.
„15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A GAMESZ vezetőjét (igazgató) pályázat útján határozott időre kinevezett egyszemélyi
felelős vezető vezeti, aki felett a kinevezési és felmentési jogkört a Képviselő-testület
gyakorolja., az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A GAMESZ gazdasági vezetőjének kinevezése/megbízása, kinevezésének/megbízásának
visszavonása, díjazásának megállapítása a GAMESZ vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat”
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3.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Styevó Gábor
polgármester
Záradék:
Jelen Alapító Okirat módosítását a Nézsa község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2011.
(XII..29.) önk. számú határozatával hagyta jóvá.
Turcsán Mónika
jegyző
I. számú határozati javaslat 2. számú melléklete

Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Alapító okirata
(egységes szerkezet)
-Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2011.(VII.19.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának jóváhagyásáról
-Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2011.(XII.29.) határozata
a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet alapító okiratának módosításáról

NÉZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET
ALAPÍTÓ OKIRATA

A Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a és
87-90. §-a alapján Nézsa Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító
okiratát az alábbiak szerint adja ki:
1. A költségvetési szerv:
Neve: Nézsa Község Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Rövidített neve: Nézsa GAMESZ
Székhelye:
2618 Nézsa, Park u. 1.
2.Az intézmény alapítójának neve és címe:
Nézsa Község Önkormányzata
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2618. Nézsa, Park u. 1.
3.Az intézmény irányító szervének neve és székhelye:
Nézsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2618. Nézsa, Park u. 1.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a felügyeleti szerv hagyja jóvá.
4. Az intézmény fenntartójának neve, székhelye:
Nézsa Község önkormányzata
2618. Nézsa, Park u. 1.
5. Az intézmény működési köre:
Nézsa községi Önkormányzat közigazgatási területe
6. Az intézmény létrehozásáról rendelkező döntés:
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2011.(07.19.) számú
határozata.
7. Költségvetési szerv jogállása,
jogköre:
a.) jogi személyisége:

önálló jogi személy

b.) gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

8. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó szerv
Az intézmény önálló maradványérdekeltségű költségvetési szerv, amely önálló
bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény az alaptevékenységét a Nézsa
Község Önkormányzat által megállapított költségvetésből látja el.
9.. Az intézmény alapítás célja, jogszabályban meghatározott közfeladata:
Önkormányzati és intézményi műszaki és gazdasági feladatok ellátása, a használatba
adott önkormányzati vagyon feletti vagyonkezelői feladatok ellátása, így fenntartás,
üzemeltetés és hasznosítás.
Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló
249/2000 (XII.24) Korm. rendelet, az államháztartás rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.
rendelet szerinti gazdasági tevékenység.
10. Az intézmény Szakágazati besorolása:
841116 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő
szolgálatai
/21
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11. Az intézmény vállalkozási tevékenységet folytathat.
Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 30 %
A Gazdálkodási Szervezet a következő vállalkozási tevékenységeket folytathatja:
Szakfeladatok szerint:
412000
421100
429900
431100
431200
432100
432200
432900
433100
433200
433300
433400
433900
439100
439900

Lakó- és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Egyéb m.n.s. építés
Bontás
Építési terület előkészítése
Villanyszerelés
Víz-,gáz-,fűtés-,légkondícionáló-, szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületasztalos- szerkezet szerelése
Padló-,falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet- építés
Egyéb speciális szaképítés m.n.-s.

12. Az intézmény alaptevékenysége:
Szakfeladatok szerint:
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
- Gyermeki Csodakert Óvoda
2618. Nézsa, Szondi út 48.
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi étkeztetés
562919
Egyéb étkeztetés
562920
Egyéb vendéglátás
682001
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000
Építményüzemeltetés
812900
Egyéb takarítás
829000
Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység
841172
Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi
Szinteken
841901
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
889921
Szociális étkeztetés
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
13. Az intézmény ellátja az alapító tulajdonát képező lakás és nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok bérbeadását és üzemeletetését. Az ingatlanok listája az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatának mellékletét képezi azzal, hogy a lista évenként felülvizsgálatra
kerül.
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14. Az intézmény ellátja az alábbiakban felsorolt önállóan működő intézmények pénzügyi
gazdasági feladatait külön megállapodás alapján:
Mikszáth Kálmán Általános Iskola és Óvoda
2618. Nézsa, Szondi út 99.
15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
A GAMESZ vezetőjét (igazgató) pályázat útján határozott időre kinevezett egyszemélyi
felelős vezető vezeti, aki felett a kinevezési és felmentési jogkört a Képviselő-testület
gyakorolja., az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.
A GAMESZ gazdasági vezetőjének kinevezése/megbízása, kinevezésének/megbízásának
visszavonása, díjazásának megállapítása a GAMESZ vezetőjének hatáskörébe tartozik.
Az intézmény dolgozóit az intézmény vezetője nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat

16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( pl. megbízási
jogviszony) az irányadó.
17.Az intézmény képviseletére jogosult:
Az intézmény vezetője, távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén a SZMSZ-ben
meghatározottak szerint személy vagy személyek
18. Az intézmény gazdálkodási rendje:
Az intézmény fenntartó önkormányzat által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik.
Az önállóam működő intézmények vonatkozásában a gazdálkodási jogosultságát a
megállapodások rögzítik.
19. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Az intézménynek a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakkal Nézsa Önkormányzat
mindenkori hatályos vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
a.) Ingatlan
2618. Nézsa, Park u. 1.
b.) ingó vagyon:
Az intézmény rendelkezésére állnak az intézményi leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak
20. Az intézmény szervezeti felépítése:
Az Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával megalkotandó SZMSZ
rendelkezései szerint.
21. Az alapító fenntartja magának az Alapító Okirat módosításának jogát.
22. Az intézmény megszüntetése:
A Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetet a jogszabály által nevesített esetekben a 2.
pontban megjelölt alapító jogosult megszüntetni. A megszüntetésről az alapító határozattal
dönt.
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Nézsa, 2011. december 29.
Styevó Gábor
polgármester

Záradék:
A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okiratát Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 157/2011.(XII.29.) önk. határozatával

Nézsa, 2011. december 29.
Turcsán Mónika
jegyző

5. Napirend tárgyalása
Turcsán Mónika jegyző: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának, egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvényt(továbbiakban: Nvt) módosító
2011. évi XLI. Törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezései új, helyi jogalkotási feladatokat
tartalmaznak.
Az Nvt 2012. január 1-jétpől hatályos 2/A §-a úgy rendelkezik, hogy aa helyi önkormányzat
rendeletben az Nvt 2.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet nemdohányzó
közterületnek nyilváníthat.
A képviselő-testület véleménye: a törvényben szabályozottakon túl a településen nem kíván további
közterületet nemdohányzó közterületnek nyilvánítani.
A képviselő-testület tagjai számára a vagyonnyilatkozatra vonatkozó nyomtatványok átadásra
kerültek
Az elnök megköszöni a képviselő-testület egész éves munkáját, és az ülést 12.30 órakor
berekeszti.
K.M.F.
Styevó Gábor

Turcsán Mónika

polgármester

jegyző

/21

15

/21

16

/21

17

/21

18

/21

19

/21

20

/21

21

