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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2015. január 29-én megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. január 29-én 15,30 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Horváth
Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők, Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Benkőné Gulyás Edit képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Vencel és Kötő Attila képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1. Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3. Zalakaros Templomáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4. BLOKK alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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Javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
5. A Puchheimbe delegáció kiutazása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6. Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7. Sportszervező foglalkoztatásának kérdése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ BLOKK alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Torma László: Az előterjesztésben leírásra került, hogy december 31-ig a Kincstár nem
vezette át a kért módosítást, mivel a bölcsőde működési engedélyezési eljárása elhúzódott.
Jogszabályi módosítás történt, amely technikai dolog, ismerteti. A Kincstár
formanyomtatványt adott ki, amelyet alkalmazni kell a folyamatban lévő dolgokra is, ezért az
egész alapító okiratot át kellet dolgozni. a módosítás csak technikai változásokat tartalmaz, a
korábbi alapító okirat tartalmi és érdemi részéből átkerültek az új alapító okiratba, csak más
pontok alatt és felsorolásban szerepelnek. Változás még, hogy amennyiben a Kincstár
észrevételt tesz, akkor a képviselőtestületet tájékoztatjuk. Ez meg is történt. A kincstár által
javasolt módosítást egy korrektúrás javaslatban küldte ki. Javasolja elfogadásra.
Horváth Vencel: Kérte, hogy előlappal kerüljön ki minden előterjesztés. Meg kell definiálni,
melyik alapító okirat az, ami elfogadható, mi a neve és melyik az. Pontosan melyik
előterjesztésről szavaznak.
Torma László: A másodszor kiküldött anyagról, mely tartalmazza a Kincstár álláspontját is.
Horváth Vencel: Tehát melyik az?
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Torma László: A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva alapító okirat.
Novák Ferenc: A Kincstár által tett észrevételekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratról és módosító okiratról kell dönteni.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 1/2015. (I.29.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.) A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratát – a
törzskönyvi bejegyzés napjával - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító
okirattal.
2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. melléklete szerint.
3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a
határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő.
Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Farkas Tibor Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetője
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1. melléklet
Okirat száma:

Módosító okirat

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. június 13. napján kiadott alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: BLOKK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Zalakaroser Kindergarten, Kindergrippe, Gemeindezentrum und
Bibliothek

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8749 Zalakaros, Liget u. 37/B
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Közösségi Ház

8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.

2

Könyvtár

8749 Zalakaros, Liget u. 28

3

Sportudvar

8749 Zalakaros, Liget u. 28

4

Kertmozi

8749 Zalakaros, Szőlő u. 18.
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2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma:1991.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Közösségi Ház

8749 Zalakaros, Fő u. 8.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés
bölcsődei ellátás
közművelődési tevékenység
könyvtári szolgáltatás

4.2.

1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés
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A költségvetési szerv alaptevékenysége:
-Óvodai nevelés

4.3.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.Nkt.8.§(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az
óvodai nevelési programban foglaltak szerint történik.
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás.
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján, értelmi vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos nevelési, figyelem - vagy
magatartásszabályozási zavarral)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program.

Bölcsődei ellátás –

-

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3.
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében. Az intézményegységbe felvehető maximális
gyermeklétszám: 1X12 fő, 1X14 fő, 1X9 fő
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a
családokat.(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.tv.42.§(1)-(3) bekezdés).

Közművelődési tevékenység
-

-

-

-

közösségi művelődés rendszeres művelődési formák, amatőr művészeti közösségek,
együttesek, klubok működtetése, fenntartása; a kiemelkedő amatőr művészeti
csoportok részére helyszín biztosítása
kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncművészeti rendezvények,
nemzetközi programok, kiállítások, fesztiválok szervezése, ismeretterjesztés,
felnőttoktatás, állami és városi ünnepek szervezése,
egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertető kiadványok
megjelentetése,
könyvkiadás, szórakoztató programok minden korosztály számára, vetélkedők és báli
rendezvények, könnyűműfajú művelődési alkalmak szervezése, a szabadidő kulturált
eltöltésének segítése,
a civil szervezetek segítése, befogadása,
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-

hátrányos helyzetű családok művelődési hátrányainak mérséklése, javítása,
sportjellegű tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. szervezése,
a helyi társadalom közösségeinek gondozása,
helytörténeti programok szervezése.
- Könyvtári szolgáltatásA nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan
rendelkezésre bocsátja,

fejleszti,

feltárja,

megőrzi,

gondozza

és

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.éviCXL tv.
55.§(1) és 65.§(2) bekezdés)
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e) iskolai könyvtári feladatok ellátása (nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.
166. §)
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

4

082042

Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása

5

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

6

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, ama
tör művészetek

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1
2
3

7
8
9

10 091110
11

091120

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

12 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14 096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

15 104030

Gyermekek napközbeni ellátása

16

104035

17 104036
4.5.

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zalakaros Város közigazgatási
területe, továbbá – szabad kapacitás esetén - bölcsődei ellátás tekintetében
megállapodás alapján Zalamerenye, Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Galambok
és Zalakomár települések közigazgatási területe, óvodai ellátás vonatkozásában feladatellátási szerződés alapján Zalamerenye és Balatonmagyaród községek közigazgatási
területe.
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5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az
irányító szerv 5 évre szóló, határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992.évi XXXIII. tv és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott eljárási rend szerint.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény

2

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény felépítéséről és a működés rendjéről.

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési, gyermekjóléti, közművelődési és
közgyűjteményi intézmény
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselőtestület
által jóváhagyott költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik,
teljes jogkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett. A gazdálkodási, pénzügyi
munkaügyi feladatokat az intézmény székhelyén látják el. Az intézmény az adott
költségvetés keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással
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összefüggő kötelezettséget csak a fenntartó által jóváhagyott előirányzat erejéig
vállalhat.
6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 3 csoport X 25 fő, összesen 75 fő

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan ingatlan
helyrajzi hasznos
száma
alapterülete
(m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

8749 Zalakaros, Liget u. 37/B

816/1

az alapító
Óvodai és
tulajdonát
bölcsődei
képező ingatlan ellátás
valamint az
ingó vagyon
feletti
rendelkezési
jog az ingyenes
és teljes körű
használati jog
gyakorlására és
rendeltetésszerű
használatára
terjed

3422

1

az
ingatlan
funkciója,
célja

7. Az alapító okirat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 13. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.

8. Az alapító okirat 8-22 pontja elhagyásra kerül.
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Zalakaros, 2015. január ….

P.H.

_____________________________________
_________________________________________
Novák Ferenc

Szabóné Dr. Csányi Marianna

polgármester

jegyző

2. számú melléklet

Okirat száma:

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 Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde,
Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
1.1.2. rövidített neve: BLOKK
1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
12

1.2.1. német nyelven: Zalakaroser Kindergarten, Kindergrippe, Gemeindezentrum und
Bibliothek
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8749 Zalakaros, Liget u. 37/B
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

Közösségi Ház

8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.

2

Könyvtár

8749 Zalakaros, Liget u. 28

3

Sportudvar

8749 Zalakaros, Liget u. 28

4

Kertmozi

8749 Zalakaros, Szőlő u. 18.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma:1991.01.01.

2.2.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése

székhelye

Közösségi Ház

8749 Zalakaros, Fő u. 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata
3.1.2. székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
óvodai nevelés
bölcsődei ellátás
közművelődési tevékenység
13

könyvtári szolgáltatás
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

4.2.

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
-Óvodai nevelés

4.3.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (a nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.Nkt.8.§(1) bekezdés) Az óvodai nevelés az
óvodai nevelési programban foglaltak szerint történik.
Sajátos nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozás.
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján, értelmi vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos nevelési, figyelem - vagy
magatartásszabályozási zavarral)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program.
Bölcsődei ellátás –

-

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3.
évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében. Az intézményegységbe felvehető maximális
gyermeklétszám: 1X12 fő, 1X14 fő, 1X9 fő
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a
családokat.(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.tv.42.§(1)-(3) bekezdés).

Közművelődési tevékenység
-

-

közösségi művelődés rendszeres művelődési formák, amatőr művészeti közösségek,
együttesek, klubok működtetése, fenntartása; a kiemelkedő amatőr művészeti
csoportok részére helyszín biztosítása
kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncművészeti rendezvények,
nemzetközi programok, kiállítások, fesztiválok szervezése, ismeretterjesztés,
felnőttoktatás, állami és városi ünnepek szervezése,
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-

-

egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertető kiadványok
megjelentetése,
könyvkiadás, szórakoztató programok minden korosztály számára, vetélkedők és báli
rendezvények, könnyűműfajú művelődési alkalmak szervezése, a szabadidő kulturált
eltöltésének segítése,
a civil szervezetek segítése, befogadása,
hátrányos helyzetű családok művelődési hátrányainak mérséklése, javítása,
sportjellegű tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. szervezése,
a helyi társadalom közösségeinek gondozása,
helytörténeti programok szervezése.
- Könyvtári szolgáltatásA nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan
rendelkezésre bocsátja,

fejleszti,

feltárja,

megőrzi,

gondozza

és

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.

A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
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d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.éviCXL tv.
55.§(1) és 65.§(2) bekezdés)
e) iskolai könyvtári feladatok ellátása (nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.
166. §)
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása

4

082042

Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása

5

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

6

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, ama
tör művészetek

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1
2
3

7
8
9

10 091110
11

091120

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

12 091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13 096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14 096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

15 104030

Gyermekek napközbeni ellátása

16

104035

17 104036
4.5.

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Zalakaros Város közigazgatási
területe, továbbá – szabad kapacitás esetén - bölcsődei ellátás tekintetében
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megállapodás alapján Zalamerenye, Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Galambok
és Zalakomár települések közigazgatási területe, óvodai ellátás vonatkozásában feladatellátási szerződés alapján Zalamerenye és Balatonmagyaród községek közigazgatási
területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az
irányító szerv 5 évre szóló, határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992.évi XXXIII. tv és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott eljárási rend szerint.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény

2

munkavállaló

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

1

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény felépítéséről és a működés rendjéről.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1.

A köznevelési intézmény fenntartójának
6.1.1. megnevezése: Zalakaros Város Önkormányzata
6.1.2. székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

6.2.

A köznevelési intézmény
6.2.1. típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési, gyermekjóléti, közművelődési és
közgyűjteményi intézmény
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény a képviselőtestület
által jóváhagyott költségvetés alapján önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik,
teljes jogkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett. A gazdálkodási, pénzügyi
munkaügyi feladatokat az intézmény székhelyén látják el. Az intézmény az adott
költségvetés keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, de a gazdálkodással
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összefüggő kötelezettséget csak a fenntartó által jóváhagyott előirányzat erejéig
vállalhat.
6.3.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
6.3.1. székhelyén: 3 csoport X 25 fő, összesen 75 fő

6.4.

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan ingatlan
helyrajzi hasznos
száma
alapterülete
(m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

8749 Zalakaros, Liget u. 37/B

816/1

az alapító
Óvodai és
tulajdonát
bölcsődei
képező ingatlan ellátás
valamint az
ingó vagyon
feletti
rendelkezési
jog az ingyenes
és teljes körű
használati jog
gyakorlására és
rendeltetésszerű
használatára
terjed

3422

1

az
ingatlan
funkciója,
célja

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 13. napján kelt alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Zalakaros, 2015. január ….

P.H.

_____________________________________
____________________________________
Novák Ferenc

Szabóné Dr. Csányi Marianna
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polgármester

jegyző

2/ A Puchheimbe delegáció kiutazása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Puchheim-ből meghívást kaptak, 4-6
fős delegációt várnak 04.10-től -12-ig. Javasolja elfogadni a meghívást.
Horváth Vencel: Javasolja, hogy előzetes elvi döntés legyen, a február 12-i ülésen a
költségeket tisztázni kell.
Magyar Mária: A fúvósok nem mennek?
Novák Ferenc: De igen, ki kell dolgozni a pontos költséget.
Magyar Mária: Éves tervben legyen kidolgozva.
Novák Ferenc: A nemzetközi kapcsolatok tervét kérte, hogy készítsék el, amely meglesz. A
február 12-i ülésen részletes tájékoztatást ad.
Magyar Mária: Mi kiket fogadunk az idén, azt is ki kell mutatni.
Novák Ferenc: Február 12-i ülésre ez is meglesz. Kéri a képviselőket, hogy hétfő délig
nyilatkozzanak részt vételi szándékukról.
Szavazásra teszi fel a Puchheimbe történő kiutazást előzetes állásfoglalásként, valamint a
február 12-i ülésen a költségek kerüljenek kimutatásra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 2/2015. (I.29.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Előzetesen egyetért 2015. április 10-12. között 4-6 fős delegáció kiutazásával Puchheimbe.
2/ A kiutazás költségére vonatkozóan előterjesztés kell kidolgozni a februári soros ülésre.
Határidő: 2015. február 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős:
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1., 2., 3., 6., 7. számu napirendek zárt
ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjára.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 3/2015. (I.29.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 1., 2., 3., 6., 7. számu napirendek zárt ülés keretében történő
megtárgyalását, az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára tekintettel.

Novák Ferenc Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a nyílt
ülést 15,50 órakor bezárja.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Horváth Vencel
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kötő Attila
Jkv. hitelesítő
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