
Községi Polgármestertől

F ü l e s d 

6-4/2009.

Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 4-én megtartott 
nyilvános ülésének

a) jegyzőkönyve,

b) tárgysorozata,

c) rendelete: 9/2009. (VI. 08.) FKKT. Rendelete

d) határozatai: 18/2009. (VI. 04.) FKKT. – 25/2009. (VI. 04.) FKKT. határozatig.

T á r g y s o r o z a t

1./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladtok ellátásáról. 
 
2./  Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratinak felülvizsgálatáról, ezzel 

összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. 

3./  Sonkád  és  Fülesd  Községi  Önkormányzatok  Körjegyzősége  Alapító  Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

4./  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ 
Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

5./ A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása. 

6./  Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény visszavonásáról.

7./ Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.

8./  Előterjesztés a Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító 
Okiratának felülvizsgálatáról, illetve az új Alapító Okirat megállapításáról. 

9./  Előterjesztés a Megyei Állatkórház fennmaradásához szükséges ingatlanok harmadik 
személy részére történő értékesítés ellen irányuló civil kezdeményezés támogatásáról. 

Fülesd, 2009. június 9.

Márton László
 polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 04-én 09.00 
órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Fülesd Önkormányzat Képviselő-testületének tanácskozóterme 
                         (4964 Fülesd, Kis u. 4.)

Jelen vannak:  - Márton László polgármester,
- Fülep László, Szabó Endre, Varga Ildikó és Varga Tibor képviselők.

Távolmaradását bejelentette: - Böszörményi Sándor képviselő.

Jelen van továbbá tanácskozási joggal:   - Tóth Jenő a kisebbségi önkormányzat elnöke,
- Szabó István helyettesítő körjegyző 
valamennyi napirendi pont tárgyalásán.

Márton László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-
testület ülése határozatképes, mivel a 6 testületi tagból 5 jelen van. 
Indítványozza a meghívó szerinti napirend, valamint a 7. napirendi pont tekintetében a 
zárt ülés tartásának elfogadását.

A szavazás előtt megkéri a jelenlévőket, hogy egyperces néma felállással adózzanak a 
közelmúltban elhunyt Balogh Erzsébet körjegyző emlékének.  

Ezt követően:

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal napirendjét a következők szerint 
állapítja meg:

1./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladtok ellátásáról. 
 

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző 

2./  Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratinak felülvizsgálatáról, ezzel 
összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. 

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

3./  Sonkád  és  Fülesd  Községi  Önkormányzatok  Körjegyzősége  Alapító  Okiratának 
módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

4./  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási  Központ 
Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

5./ A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása és 
egységes szerkezetbe foglalása. 

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző
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6./  Előterjesztés  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  települési 

önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény visszavonásáról.

Előadó: Márton László polgármester

7./  Előterjesztés a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról.
Előadó: Márton László polgármester

8./ Előterjesztés a Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 
felülvizsgálatáról, illetve az új Alapító Okirat megállapításáról. 

Előadó: Márton László polgármester

9./  Előterjesztés a Megyei Állatkórház fennmaradásához szükséges ingatlanok harmadik 
személy részére történő értékesítés ellen irányuló civil kezdeményezés támogatásáról. 

Zárt ülésre:
10./ Egyedi hatósági ügyek.

Előadó: Márton László polgármester

A napirend tárgyalása:

Tárgy: (1./ tsp.)  Beszámoló a gyermekvédelmi feladtok ellátásáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Tanácskozási joggal részt vett: Deák Beáta szociális mikro-társulás intézményvezetője .

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2009. (VI. 04.) FKKT. számú 

H a t á r o z a t a

A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
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A Képviselőtestület:

A gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadja.

Fülesd, 2009. június 04.

  
 Márton László  s. k. Szabó István
 polgármester   helyettesítő körjegyző

Tárgy: (2./ tsp.)  Előterjesztés  költségvetési  szervek  alapító  okiratinak 
felülvizsgálatáról,  ezzel  összefüggésben  a  Szervezeti  és 
Működési szabályzat módosításáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kiegészítés:

Szabó István jegyző: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi  CV.  törvény  értelmében  el  kell  végezni  a  költségvetési  szervek  besorolását.  A 
szakágazati rend 2010. január 1. napjától lép hatályba , de indokolt ezen változásokat is 
átvezetni.
A költségvetési szervek besorolását  a Szervezeti és Működési Szabályzatban javasoljuk 
elvégezni. Ezt követően pedig, külön-külön javasoljuk az alapító okiratokat módosítani és 
egységes szerkezetbe foglalni. 
Az önkormányzat Sonkád Községi Önkormányzattal Körjegyzőséget alapított. Alapító tagja 
továbbá  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti  Alapszolgáltatási 
Központjának, valamint a „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központnak.
Ezen alapító okiratokat is jóvá kell hagyni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Márton László polgármester: Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el, indítványozza a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelet megalkotását.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi rendeletet alkotta:
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FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2009. (VI. 08.) FKKT.

RENDELETE

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Önkormányzat)  a 
helyi  önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV. törvény 18.  §  (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
14/2007. (XII. 13.) FKKT.  Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő 
rendeletet alkotja: 

1. §
A Rendelet a következő 83. §-al egészül ki:

„83. § Az Önkormányzat költségvetési szervei és besorolásuk típus szerint:

           - Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége: közhatalmi költségvetési 
szerv.” 

2. §
Ez a rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Fülesd, 2009. június 4.

Márton László s. k. Szabó István s. k.
           polgármester                                       helyettesítő körjegyző

Tárgy: (3./ tsp.)  Sonkád és Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
Alapító  Okiratának  módosítása  és  egységes  szerkezetbe 
foglalása.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.
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Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2009. (VI. 04.) FKKT. számú 

H a t á r o z a t a

 Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

A Képviselő-testület 

Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá ( módosuló szövegrész dőlt betűkkel ) :

Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége 
Alapító Okirata

1. A költségvetési szerv neve: Sonkád-Fülesd Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
    

 Rövidített neve:  Körjegyzőség

2. Székhelye és címe: 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.
      Telefon: 44/377-248, 44/435-630

Telefax: 44/377-248
Honlap: www.sonkad.hu
E-mail: K1586@koznet.hu

Székhelyén kívüli
Ügyfélszolgálati helye: 4964 Fülesd, Kis u. 4. 

3. Működési területe (illetékessége): Sonkád község közigazgatási területe
  Fülesd község közigazgatási területe

4. Alapító és iránytó szerve:  Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

 Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4964 Fülesd, Kis u. 4.

5. Alapítás ideje: 2008. január 1.

6. Alapító jogelőd szerve: Sonkád Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

 Fülesd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
4964 Fülesd, Kis u. 4.

mailto:K1586@koznet.hu
http://www.sonkad.hu/


183
7. Alaptevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján:

„841100 Általános közigazgatás” 

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  alapján  ellátja  a  közigazgatási  terület 
önkormányzata  működésével,  az  államigazgatási,  hatósági,  önkormányzati-hatósági 
ügyek döntésre való előkészítésével,  a döntések végrehajtásával,  továbbá a települési 
önkormányzatok és bizottságaik működésével összefüggő, jogszabályban meghatározott 
feladatokat. Ellátja a közigazgatási területen a kisebbségi önkormányzatok működésével 
kapcsolatos  jogszabályban meghatározott  feladatokat.  Ellátja  a  hatályos  jogszabályok 
alapján az önkormányzatok feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.

Alaptevékenysége - 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján:

360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103  Települési  hulladék  vegyes  (ömlesztett)  begyűjtése,  szállítás,  

átrakása
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
813000 Zöldterület kezelés
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati  

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek  
841117 Európai Parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 

tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási  

tevékenysége
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex  

támogatása
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon



882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
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882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyén önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889942 Önkormányzatok általnyújtott lakástámogatás
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenyég és támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

8. Kiegészítő tevékenysége – 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján:

Kiegészítő tevékenységként az alapítók közigazgatási  területén élő személyek részére 
fénymásolás, faxolás. 

   Kiegészítő tevékenysége – 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján: 

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

   Kisegítő tevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján: nincs

   Kisegítő tevékenysége - 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján: nincs

9. Vállalkozási tevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján: nincs.

   Vállalkozási tevékenysége 2010. január elsejétől hatályos szakfeladat alapján: nincs

10. Típus szerinti besorolása:

- Tevékenységek jellege alapján: közhatalmi 

- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó helyi 
önkormányzati költségevetési szerv.

11.  Előirányzat  feletti  rendelkezései,  jogosultsága:  Teljes  jogkörrel,  valamennyi  az 
intézményi  költségvetésében  a  feladatellátáshoz  rendelt  –  a  felügyeleti  szerv  által 
jóváhagyott – előirányzatok felett.

12. Felügyeleti szerve:



a) Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülesd Községi Önkormányzattal 
kötött Társulási megállapodás szerint.
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b)  Észak-alföldi  Regionális  Államigazgatási  Hivatal  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Kirendeltsége (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) 

13. A hivatal szervezete:

a) Sonkád Község Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 
Fülesd Községi Önkormányzattal kötött Társulási megállapodásban állapítja meg.

b) Képviselete:  Körjegyző,  akadályoztatása  esetén  ügyrendben,  illetve  munkaköri 
leírásban megbízott köztisztviselő.

c) Irányítója: a polgármester a körjegyző útján.
d) Vezetője: a körjegyző.
e) Szervezeti egységek feladatai: az ügyrendben megállapított módon.

14. A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az alapító önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáról 
szóló külön rendelet szerint.

15. A tevékenység ellátásához rendelkezésre bocsátott vagyon:

Sonkád 89. helyrajzi  számú,  természetben Sonkád, Rákóczi  u.  29. szám alatt  található 
Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlan, ügyfélszolgálatra a Fülesd, Kis u. 4. szám 
alatti  Polgármesteri  Hivatal  elnevezésű  ingatlan,  a  hozzájuk  tartozó  berendezési  és 
felszerelési tárgyakkal külön leltár szerint.   

16.  A vezető kinevezésének rendje: a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény, továbbá a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992.évi 
XXIII.  törvény  és  a  feladatellátásra  társult  önkormányzatok  Képviselő-testület  által 
meghatározott  pályázati  feltételek  alapján  a  képviselő-testületek  együttes  ülésén 
határozatlan időre. 

17. Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony  (ok)  megjelölése: a 
köztisztviselők  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény,  valamint  a   Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján. 

18. Jogi személyiségű szervezeti egység: Nincs

19.  Záradék:  Ezen  Alapító  Okirat  hatályba  lépésével  hatályát  vesztik Fülesd  Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének az 57/2007. (XII. 12.) KT. számú határozata. 

20. Ezen Alaptó Okiratot jóváhagyta:
- Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2009. (VI. 04.) SKKT. számú,
- Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2009. (VI. 04.) FKKT. számú
határozatával.  

Fülesd, 2009. június 4.

Márton László s. k. Szabó István s. k.



           polgármester                                       helyettesítő körjegyző
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Tárgy: (4./ tsp.)  Sonkád  és  mikro-körzete  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási  Központ  Alapító  Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2009. (VI. 04.) FKKT. számú 

H a t á r o z a t a

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító 
Okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

A Képviselő-testület

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá ( módosuló szövegrész dőlt betűkkel ) :

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 
Központ Alapító Okirata

Az intézmény megnevezése: 

Sonkád és mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központja

Rövidített neve: Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Székhelye: 4954 Sonkád, Kossuth utca 18. 

Telephelyei: 

4965 Kölcse, Kölcsey u.121. 
4964 Fülesd, Kis u. 4. 
4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a. 
4956 Kispalád, Fő u. 111. 

      4954 Sonkád, Kossuth u. 1.
      4953 Magosliget, Fő u. 50.
      4948 Milota, Vörösmarty u. 133. 



      4948 Milota, Vörösmarty u. 104. 
    4954 Uszka, Fő u. 29.
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Közvetlen jogelődje

4965 Kölcse, Kölcsey u.121. Gondozási Központ
4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja
4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a. étkeztetés, házi segítségnyújtás
4956 Kispalád, Fő u. 111. étkeztetés, házi segítségnyújtás

      4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Idősek Klubja
4953 Magosliget, Fő u. 50. házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti 

szolgáltatás
      4948 Milota, Vörösmarty u. 133. Idősek Klubja
      4948 Milota, Vörösmarty u. 104. családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás
      4954 Uszka, Fő u. 29. Idősek Klubja, házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés, 
                    gyermekjóléti szolgáltatás 

Alapításának időpontja: 2008. július 1.

Az intézmény alapítója: Botpalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
                                          4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a.
                                          Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
                                          4964 Fülesd, Kis u. 4. 
                                          Kispalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
                                          4956 Kispalád, Fő u. 111.
                                          Kölcse Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
                                          4965 Kölcse, Dózsa Gy. u.6.
                                          Magosliget Községi Önkormányzat 4953 Magosliget, Fő u. 50. 
                                          Milota Községi Önkormányzat 4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
                                          Uszka Községi Önkormányzat 4952 Uszka, Fő u. 29.     
                                          Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
                                          4954 Sonkád, Rákóczi u. 29

Irányító és fenntartó szerve: Sonkád Községi Önkormányzat (4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.) 
a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Felügyelete  szerve:  Sonkád Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  (4954  Sonkád, 
Rákóczi u. 29.) a Társulási megállapodásban foglaltak szerint.

Az intézmény típusa: 

- tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv
- a közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:    Önálló jogi személyiségként működő 

költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdálkodási  
és számviteli feladatait együttműködési  
megállapodás alapján Sonkád-Fülesd Községi  
Önkormányzatok Körjegyzősége látja el.
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Az intézmény működési területe: 

       Étkeztetés alapszolgáltatásnál:
- Botpalád Községi Önkormányzat
- Fülesd Községi Önkormányzat
- Kispalád Községi Önkormányzat  
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
- Magosliget Községi Önkormányzat  
- Milota Községi Önkormányzat
- Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

      közigazgatási területe.

Házi segítségnyújtási alapszolgáltatásnál:
- Botpalád Községi Önkormányzat
- Fülesd Községi Önkormányzat
- Kispalád Községi Önkormányzat  
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
- Magosliget Községi Önkormányzat  
- Milota Községi Önkormányzat
- Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

      közigazgatási területe.

Családsegítésnél:
- Botpalád Községi Önkormányzat
- Fülesd Községi Önkormányzat
- Kispalád Községi Önkormányzat  
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
- Magosliget Községi Önkormányzat  
- Milota Községi Önkormányzat
- Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

      közigazgatási területe.

Nappali ellátást nyújtó szociális alapszolgáltatásnál : 

     a.)  Időskorúak nappali ellátása
    - Fülesd Községi Önkormányzat
    - Kölcse Nagyközségi Önkormányzat

          - Milota Községi Önkormányzat
          - Uszka Községi Önkormányzat 

    - Sonkád Községi Önkormányzat
       közigazgatási területe

    b.)  Fogyatékosok nappali ellátása
          - Kölcse Nagyközségi Önkormányzat



     közigazgatási területe
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Gyermekjóléti szolgáltatásnál:

- Botpalád Községi Önkormányzat
- Fülesd Községi Önkormányzat
- Kispalád Községi Önkormányzat  
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
- Magosliget Községi Önkormányzat  
- Milota Községi Önkormányzat
- Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

      közigazgatási területe.

Házi gyermekfelügyelet gyermekjóléti alapszolgáltatásnál
- Botpalád Községi Önkormányzat
- Fülesd Községi Önkormányzat
- Kispalád Községi Önkormányzat  
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat
- Magosliget Községi Önkormányzat  
- Milota Községi Önkormányzat
- Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

      közigazgatási területe.

Az intézmény vezetőjének kinevezése: 

Az  intézmény  vezetője  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvény  alapján  magasabb 
vezetőállású  közalkalmazottnak  minősül,  akit  Sonkád  Község  Önkormányzat  Képviselő- 
testülete – a társult önkormányzatok polgármestereinek előzetesen kikért véleménye alapján – 
pályázat alapján nevez ki.

Az intézmény képviseletére jogosult: a mindenkori intézményvezető.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási viszonyok megjelölése: 
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv,  a Munka Törvénykönyvéről szóló  
1992. évi XXII. tv. , egyéb foglalkoztatási jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári  
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. az irányadó.

Az intézmény alaptevékenysége - 2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján:
 
8810-00 Idősek ellátása bentlakás nélkül
TEÁOR szám: 88.10

  - étkeztetés                                                           853 255
            Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről 
            kell gondoskodni, akik az önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
            jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,



d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
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           Szolgáltatási helyek: - 4955 Botpalád, Fő u. 153.  

                                       - 4956 Kispalád, Fő u. 20.
                           - 4953 Magosliget, Fő u. 50.

- házi segítségnyújtás                                           853 233
           A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló 
            életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, így:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
            b)  az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás

      körülményeinek megtartásában való közreműködés,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 
segítségnyújtást.

    
             Szolgáltatási helyek: - 4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a.  

                                          - 4956 Kispalád, Fő u. 20.
                                          -  4953 Magosliget, Fő u. 50.

-    családsegítés                                                            853 244

Családsegítés a szociális és mentálhigiénés, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,  a 
krízishelyzet  megszűntetése,  valamint  az  életvezetési  képesség  megőrzése  céljából 
nyújtott szolgáltatás.
A  családok  segítése  érdekében  veszélyeztetettséget  és  krízishelyzetet  észlelő 
jelzőrendszer működtet, a kapott jelzések alapján:

   - feltérképezi az ellátási területen élő  szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő 
családok, személyek körét és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés 
céljáról, tartalmáról.

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást végez,
   - közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez,
   - a rendszeres szociális segélyezésben részesülőket nyilvántartja, részükre beilleszkedést 

segítő  programokat  szervez,  az  együttműködési  kötelezettség  teljesítése  során 
tájékoztatást ad a lehetséges képzésekről.

    
                 Szolgáltatási helyek: - 4955 Botpalád, Petőfi u. 7/a
                                               - 4964 Fülesd, Kis u. 4..  

                                       - 4956 Kispalád, Fő u. 20.
                                         - 4965 Kölcse, Kölcsey u. 121.
                                          - 4953 Magosliget, Fő u. 50.
                                          - 4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
                                         - 4952 Uszka, Fő u. 29                
                                         - 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.

nappali ellátás                                                     853 266
- időskorúak nappali ellátása,

      - fogyatékosok nappali ellátása
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 hajléktalan és elsősorban a saját otthonukban élő:
a) tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  egészségi  állapotuk  vagy  idős  koruk  miatt 

szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
      személyek,
b) tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  nem 

igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c)   harmadik  életévüket  betöltött,  önkiszolgálásra  részben  képes  vagy  önellátásra 

képes,
d)   felügyeletre  szoruló  fogyatékos  személyek  részére  biztosít  lehetőséget  a 

napközbeni  tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  az  alapvető  higiéniai 
szükségleteik  kielégítésére,  továbbá  igény  szerint  megszervezi  az  ellátottak 
napközbeni étkeztetését.

               Szolgáltatási helyek:
                - 4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja (e szolgáltatási helyre integrálva étkeztetés
                     és házi segítségnyújtás) és részlege Szociális konyha 4964 Fülesd, Kis u. 19.

           - 4965 Kölcse, Kölcsey u. 121. Gondozási Központ (e szolgáltatási helyre 
              integrálva étkeztetés és házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, 
              fogyatékosok nappali ellátása)
           - 4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Idősek Klubja (e szolgáltatási helyre integrálva 
               házi segítségnyújtás)
           - 4954 Sonkád, Kossuth utca 18. Szociális Alapszolgáltatási Központ (e szolgál-
                tatási helyre integrálva az étkeztetés)
           - 4948 Milota, Vörösmarty u. 133. Idősek Klubja (e szolgáltatási helyre integrálva
              az étkeztetés, házi segítségnyújtás)
           - 4952 Uszka, Fő u. 29. Idősek Klubja (e szolgáltatási helyre integrálva
              az étkeztetés, házi segítségnyújtás)

-   gyermekjóléti szolgálat                                                 853 288
  

 A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás,  amely  a  szociális  munka  módszereinek  és  eszközeinek  felhasználásával 
szolgálja  a  gyermek  testi  és  lelki  egészségének,  családban  történő  nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 A  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladata  a  gyermek  testi,  lelki  egészségének,  családban 
történő nevelésének elősegítése érdekében:

 a)  a  gyermeki  jogokról  és  a  gyermek  fejlődését  biztosító  támogatásokról  való 
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,    

 b)  a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a 
káros szenvedélyek megelőzését  célzó tanácsadás  vagy az ezekhez való hozzájutás 
megszervezése, 

 c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való 
ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz 
való hozzájutás szervezése,



 d) a szabadidős programok szervezése,
 e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
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A  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladata  a  gyermek  veszélyeztetettségének  megelőzése 
érdekében:
    a)  a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, 

valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,  
    b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

 c)  a  jelzőrendszer  tagjaival,  az  abban  közreműködő  egészségügyi  szolgáltatást 
nyújtókkal, így különösen a védőnői szolgálat,  a háziorvos, a házi gyermekorvos, a 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szolgáltatókkal,  így  különösen  a  családsegítő 
szolgálat,  a  családsegítő  központ,  a  közoktatás  intézményekkel,  így  különösen  a 
nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó, a rendőrséggel, az ügyészséggel,  a 
bírósággal,  a  pártfogó   felügyelői  szolgálattal, az  áldozatsegítés  és  a  kárenyhítés 
feladatait  ellátó  szervezetekkel,  a menekülteket  befogadó állomással,  a  menekültek 
átmeneti  szállásával,  a  helyben  működő  társadalmi  szervezetekkel,  egyházakkal, 
alapítványokkal való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

 d)  tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a 
gyermek  örökbefogadáshoz  való  hozzájárulás  szándékával  történő  elhelyezésének 
lehetőségéről.

 
A  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladata  a  kialakult  veszélyeztetettség  megszüntetése 

érdekében:
 a)  a  gyermekkel  és  családjával  végzett  szociális  munkával  (a  továbbiakban: 

családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozása, 

 b)  a  családi  konfliktusok  megoldásának  elősegítése,  különösen  a  válás,  a 
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

 c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint 
a hatósági beavatkozás kezdeményezése,

 d)  javaslat  készítése  a  gyermek  családjából  történő  kiemelésére,  a  leendő  gondozási 
helyére vagy annak megváltoztatására.

A  gyermekjóléti  szolgáltatás  feladata  a  családjából  kiemelt  gyermek  visszahelyezése 
érdekében

a)  a  családgondozás  biztosítása  –  az  otthont  nyújtó  ellátást,  illetve  a  területi 
gyermekvédelmi  szakszolgáltatást  végző  intézménnyel  együttműködve  –  a  család 
gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a  szülő és a gyermek 
közötti kapcsolat helyreállításához,

 b)  utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont 
nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel 
együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

      
Ellátási területe:

- Botpalád Községi Önkormányzat
 - Fülesd Községi Önkormányzat
 - Kispalád Községi Önkormányzat  
 - Kölcse Nagyközségi Önkormányzat

       - Magosliget Községi Önkormányzat 
      -  Milota Községi Önkormányzat



      - Uszka Községi Önkormányzat 
- Sonkád Községi Önkormányzat

         közigazgatási területe
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- házi gyermekfelügyelet                                      853 288
                 

Gyermekjóléti  alapellátás  biztosítása a gyermek 20 hetes  korától  az általános iskolai 
tanulmányok  befejezéséig  a  gyermekfelügyeletben  akadályozott  szülő  kérelmére, 
melynek  során  a  gyermek  életkorának,  egészségi  állapotának  megfelelő  gondozás 
biztosítása a felügyeletet ellátó szülő (vagy a törvényes képviselő) otthonában, ha a:

         - gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható, 
- a gyermek fogyatékossága vagy súlyos betegsége miatt egyéb napközbeni ellátást nem 

tud igénybe venni, 
   - a gyermeket nappali intézményben helyezték el, de a nappali intézmény nyitvatartási 

idején túl felügyelet nélkül marad, 
   - a gyermek napközbeni ellátásban részesül, de átmeneti kóros állapota miatt hosszabb 

ideig otthoni gondozásra szorul 
         - és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani. 

      
A  házi  gyermekfelügyelet  keretében  végzett  napközbeni  ellátás  időtartama  a  szülő 
munkarendjéhez igazodik.

 
Ellátási területe: 

- Botpalád Községi Önkormányzat
 - Fülesd Községi Önkormányzat
 - Kispalád Községi Önkormányzat  
 - Kölcse Nagyközségi Önkormányzat

       - Magosliget Községi Önkormányzat 
      -  Milota Községi Önkormányzat
      - Uszka Községi Önkormányzat 

- Sonkád Községi Önkormányzat
         közigazgatási területe

Vállalkozási tevékenység -2009. december 31. napjáig hatályos szakfeladat alapján:

Az intézményvállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Az intézmény alaptevékenysége - 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján:

562917 Munkahelyi étkeztetés
881011 Idősek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
889103 Házi gyermekfelügyelet
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
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Kiegészítő tevékenysége – 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján: 

562920 Egyéb vendéglátás
855935 Szakmai továbbképzések
855936 Kötelező felkészítő képzés

Kisegítő tevékenysége - 2010. január 1. napjával hatályos szakfeladat alapján: nincs

Vállalkozási tevékenysége 2010. január elsejétől hatályos szakfeladat alapján: nincs

Az  intézmény  feladatellátását  szolgáló,  használatra  átadott  vagyon,  rendelkezésre 
bocsátott ingatlan, helyiség: 

- 4955 Botpalád, Fő u. 153. szociális étkeztetést biztosító konyhája, 
      - 4964 Fülesd, Kis u. 4. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrésze,
      - 4964 Fülesd, Kis u. 19. Szociális konyha részlege
      - 4956 Kispalád, Fő u. 20. szociális étkeztetést biztosító konyhája
      - 4965 Kölcse, Kölcsey u. 121. Gondozási Központja

- 4954 Sonkád, Kossuth u. 1. Idősek Klubja elhelyezésére szolgáló épületrésze,
- 4954 Sonkád, Kossuth u. 18.  Szociális Alapszolgáltatási Központja
- 4952 Magosliget, Fő u. 73. Étkeztetést biztosító konyha
- 4948 Milota, Vörösmarty u. 133. Idősek Klubja
- 4953 Uszka, Fő u. 29. Idősek Klubja

A  használatra  átadott  vagyon,  ingatlan,  helyiség  felett  rendelkezésre  jogosult: a 
szolgáltatási  hely  működési  területe  szerint  illetékes  társult  Önkormányzat  Képviselő-
testülete. 

Záradék: Ezen Alapító Okirat hatályba lépésével hatályát veszti Fülesd Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 30/2008.(VII. 02.) KT. számú határozata.

Fülesd, 2009. június 4.

Márton László s. k. Szabó István s. k.
           polgármester                                       helyettesítő körjegyző
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Tárgy: (5./ tsp.)  A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító 

Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása.

Előadó: Szabó István helyettesítő körjegyző

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyhangú igen szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2009. (VI. 04.) FKKT. számú 

H a t á r o z a t a

A „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.

A Képviselő-testület 

a  „Kölcsey  Ferenc”  Általános  Művelődési  Központ  Alapító  Okiratát  –  Kölcse 
Nagyközségi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  megállapítottak  szerint  – 
jóváhagyja. ( módosuló szövegrész dőlt betűkkel ):

„Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
Alapító Okirata 

1. Az intézmény neve: „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ
                                                 Rövidítése: „Kölcsey Ferenc” ÁMK.

2. Alapítás éve: 1993.

3. OM azonosító: 033454

4. Székhelye: 4965 Kölcse, Arany János u.1. 

5. Telephelyei: 

a) 4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 65. 

b) 4965 Kölcse, Kölcsey F. u. 104. 

c) 4964 Fülesd, Kis u. 19.



d) 4954 Sonkád, Kossuth u. 1. 
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6. Intézményegységei:

a) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ 
       Általános Iskolája (Kölcse, Arany J. u. 1.)

b) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ 
      Óvodája - Kölcse (Kölcse, Kölcsey u. 65.)

c) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ 
Közművelődési és Nyilvános Települési Könyvtári 
Intézményegysége (Kölcse, Kölcsey F. u. 104.)

7. Tagintézményei:

a)   „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ 
Óvoda - Fülesd (4964 Fülesd, Kis u. 19.)

b) „Kölcsey Ferenc” Általános Művelődési Központ 
Óvoda – Sonkád (4954 Sonkád, Kossuth u. 1.)

8. Az  intézmény  alapítója,  irányítója  és  fenntartója:  Kölcse,  Sonkád  és  Fülesd 
Községek  Önkormányzati  Társulása.  Gesztor  önkormányzat:  Kölcse  Nagyközség 
Önkormányzat (székhelye: 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.). 
9. Az intézmény felügyeleti szerve: Kölcse Nagyközség Önkormányzata (a Társulási 
Megállapodásban foglaltak szerint), Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.

10. Az intézmény működési területe: Kölcse, Sonkád, Fülesd községek közigazgatási 
területe. 

11. Az intézmény közvetlen jogelődje:

- Fülesd Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (Alapítás éve: 1984.) és
- Sonkád Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (Alapítás éve: 1958.)

    intézmények. 

12. Az intézmény típusa: közös igazgatású többcélú intézmény – általános művelődési 
központ 

Az intézmény besorolása:

- Tevékenységek jellege alapján: önálló jogi személyiséggel működő 
közszolgáltató költségvetési szerv, többcélú  
(közoktatási, közgyűjteményi, közművelődési)  
közintézmény. 

-  Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója:  önállóan  működő  költségvetési 
szerv.



 13. Az intézmény évfolyamainak száma: általános iskola: 8. 

197
 14. Az intézmények maximális gyermek-, tanuló létszáma:

- Kölcse óvoda: 60 fő,

- Fülesd óvoda:  25 fő.

- Sonkád óvoda: 33 fő. 

- Általános iskola összes évfolyamára: 320 fő. 

15. Az  intézmény  tevékenységei  –  2009.  december  31-ig  hatályos  szakfeladat  
alapján:

a) ellátandó alaptevékenysége

851020 Óvodai nevelés (1993. évi LXXIX. tv.);

- óvodai etnikai nevelés,

- integráltan  oktatott  sajátos  nevelési  igényű  gyerekek  óvodai 
nevelés,  iskolai  életmódra  felkészítése,  fogyatékosság  típusa 
szerint: 

 enyhe értelmi fogyatékos,
 érzékszervi  fogyatékos  – 

nagyothalló

- halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyerekek  óvodai  integrációs 
fejlesztése,

852010 Alapfokú oktatás (1993. évi LXXIX tv.) 

- idegen nyelv választható oktatása 4. évfolyamtól;

- napközi otthoni tevékenység;

- tanulószobai tevékenység;

- áttanítás;

-  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  integrációs  (képesség-
kibontakoztató) felkészítése;

-  integrált  gyógypedagógiai  nevelés-oktatás,  fogyatékosság  típusa 
szerint: 

 enyhe értelmi fogyatékos,
 érzékszervi  fogyatékos- 

nagyothalló

- iskolaotthonos nevelés és oktatás.

562900 Egyéb vendéglátás (1997. évi XXXI. Tv.)



            - Gyermek- és munkahelyi étkeztetés.  

910100  Könyvtári,  levéltári  tevékenység a  muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  Közművelődésről  szóló  1997. 
CXL. Tv. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
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- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és 
rendelkezésre bocsátja,

-  tájékoztat  a  könyvtár  és  a  nyilvános  könyvtári  rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól,

-  biztosítja  más  könyvtárak  állományának  és  szolgáltatásainak 
elérését,

-  részt  vesz  a  könyvtárak  közötti  dokumentum-  és 
információcseréjében.

A települési könyvtár az 1997. évi CXL. tv. 55. § (1) bekezdésében 
foglaltakon túl:

-  gyűjteményét  és  szolgáltatásait  a  helyi  igényeknek  megfelelően 
alakítja,

- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,

- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

Ellátja  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  szóló, 
módosított  11/1994.  (VI.  08.)  MKM.  Rendelet  3.  számú 
mellékletében meghatározott iskolai könyvtári feladatokat.

900200 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (1997. CXL. tv.)

-együttműködésben, közösségben megvalósuló önművelő, művelődő, 
kultúraelsajátító, szabadidős és alkotó célú tevékenységek szervezése, 
feltételek biztosítása, szolgáltatása.

931900 Egyéb sporttevékenység,

b)  alaptevékenységhez  kapcsolódó  kiegészítő  és  kisegít  tevékenységek  2009. 
december 31-ig hatályos szakfeladat alapján.

852010 Alapfokú oktatás 

- önköltséges, tanórán kívüli foglalkozás (1993. évi LXXIX. tv.),

562900 Egyéb vendéglátás 



682000    Ingatlan bérbeadása.

c) vállalkozási tevékenysége nincs.

199
15.  Az  intézmény  tevékenységei –  2010.  január  1.  napjával  hatályos  szakfeladat  
alapján:

Alaptevékenység:

479901 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés

851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátás
851013 nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
             évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
             nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
             évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
             nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók tanulószobai nevelés

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

890441Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka

Kiegészítő tevékenysége 2010. január elsejétől hatályos szakfeladat alapján:

562920 Egyéb vendéglátás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

Kisegítő tevékenysége 2010. január elsejétől hatályos szakfeladat alapján: nincs



Vállalkozási tevékenysége 2010. január elsejétől hatályos szakfeladat alapján: nincs

Kisegítő és vállalkozási tevékenysége és arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 0 %
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16.  Az intézmény vezetőjének  kinevezési,  megbízási  rendje:  A mindenkori  hatályos,  a 
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  törvényben  és  a  végrehajtására  kiadott 
kormányrendeletben  foglaltak  szerint:  Kölcse,  mint  Gesztor  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  pályázati  eljárás  keretében  nevezi  ki  és  bízza  meg,  a  társult  önkormányzatok 
véleményének kikérésével.  

17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:  
Foglalkoztatásuk közalkalmazotti jogviszonyban, és a munka törvénykönyve alapján  
történik.                                     

18. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény mindenkori vezetője.

19. A feladat ellátást szolgáló vagyon:  
-  Kölcse székhelyen lévő 407/1 hrsz-ú,  10601 m2 alapterületű,  Kölcse,  Sonkád, Fülesd 
önkormányzatok (tulajdoni lap szerinti) közös tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 
2665  m2 hasznos  alapterületű  épületkomplexummal,  benne  könyvtári  tevékenységre 
szolgáló helyiségekkel. 
-  A  Kölcsey  F.  u.  65.  sz.  alatt  lévő,  192/2  hrsz-ú,  2926  m2 alapterületű,  Kölcse 
Önkormányzat  tulajdonát  képező  ingatlan,  a  rajta  található  235  m2 alapterületű 
óvodaépülettel. 
-  A  Kölcsey  Ferenc  u.  104.  sz.  alatt  lévő,  430.  hrsz-ú,  4237  m2 alapterületű,  Kölcse 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 355 m2 alapterület művelődési 
házzal,  valamint  a  hozzá  kapcsolódó  429  hrsz-ú,  3734  m2 alapterületű  önkormányzati 
ingatlan. 
- Fülsed telephelyen, Fülesd, Kis u. 19. sz. alatt lévő,  74. hrsz-ú,  3855.m2  alapterületű, 
Fülesd Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 266,77 m2 alapterületű 
óvodaépülettel.
-  Sonkád  telephelyen,  Sonkád,  Kossuth  u.  1.  sz.  alatt  lévő,  88.  hrsz-ú,  2248  m2 
alapterületű, Sonkád Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, a rajta található 230,48 m2 
alapterületű óvodaépülettel.
- Az intézményegységek, tagintézmények nyilvántartásában szereplő ingó vagyontárgyak. 

20. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: az intézmény mindenkori vezetője 
gyakorolja a társult önkormányzatok (a mindenkor hatályos vagyongazdálkodásról szóló) 
rendeleteiben foglaltak szerint. 

21. Ezen Alaptó Okiratot jóváhagyta:
- Kölcse Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2009. (06. 04.) KT. számú, 
- Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2009. (VI. 04.) SKKT. számú,
 - Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2009. (VI. 04.) FKKT. számú
     határozatával.  

Fülesd, 2009. június 4.



Márton László s. k. Szabó István s. k.
           polgármester                                       helyettesítő körjegyző
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Tárgy: (6./ tsp.)  Előterjesztés  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben 

lévő  települési  önkormányzatok  2009.  évi  támogatására 
vonatkozó igény visszavonásáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kiegészítés:

Márton László polgármester:  Az előző évben úgynevezett önhiki-s volt az önkormányzat. 
Ez év elejétől előleget lehetett igényelni az előző évi összeg 50 %-áre, havi bontásban.
2009. évre a pályázat ismét benyújtásra került. Sajnos a kincstárnál történ egyeztetés során azt 
állapították meg, hogy ez évben nem lesz jogosult z önkormányzat a támogatásra. Ennek z az 
ok, hogy az intézmények átadásával (szociális ellátás) lecsökkent a kiadási színvonal, a 60 %-
ot sem éri el. Ebből következik, hogy a megkapott előleget vissza kell fizetni. Erről testületi 
döntést kell hozni. A visszafizetésre részletfizetési kérelem lett benyújtva.
Évközben lesz lehetőség úgynevezett VI/3-as pályázat benyújtására. Ezt meg fogjuk tenni. 

Hozzászólások:

Fülep László képviselő:  Szomorú dolog, hogy újabb lehetőségtől esik el az önkormányzat. 
Annak viszont örülni kell, hogy ki lehetett cserélni a mikrobuszt állami támogatásból.

Márton  László  polgármester:  Mivel  más  vélemény  nem  hangzott  el,  indítványozza  a 
határozattervezet elfogadását. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:
  

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2009. (VI. 04.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi 
támogatására vonatkozó igény visszavonásáról

1. Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önhibájukon kívül  hátrányos 
helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  2009.  évi  támogatására  vonatkozó 
igényét visszavonja. Ezzel egyidejűleg a 14/2009. (IV. 30.) FKKT számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.    

2. A lemondás benyújtásra került a következők szerint: 



a) Jóváhagyott előleg összege: 4.600.400,-Ft
b) Lemondás összege: 4.600.400,-Ft 
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c) A megkapott 3.450.300,-Ft előlegre és annak kamatára a lemondást követő 15 

napon belül az Önkormányzat részletfizetési kedvezmény igényel. 

Kelt, Fülesd, 2009. június 4.

         Márton László s.k.
            polgármester

 Szabó István s. k.
helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Magyar Államkincstár,
2. Irattár.

Tárgy: (7./ tsp.)  Előterjesztés  a  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi 
Társulás  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodásának elfogadásáról.

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2009. (VI. 04.) FKKT.  
H a t á r o z a t a

A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának elfogadásáról.



A Képviselő-testület

A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (9) bekezdés  b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján:   
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1./  A  Felső-Tisza  Vidéki  Többcélú  Kistérségi  Társulás  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe társulási  megállapodását  jóváhagyja jelen határozat  részét képező melléklet 
szerint.

2./ Felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
aláírására. 

Fülesd, 2009. június 

Márton László s.k.  Szabó István  s.k.
      polgármester   helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Fehérgyarmat, Kölcsey F. u. 29.,
2. Irattár.

Tárgy: (8./ tsp.)  Előterjesztés  a  Szatmári  Regionális  Hulladékgazdálkodási 
Társulás Alapító Okiratának felülvizsgálatáról, illetve az új 
Alapító Okirat megállapításáról. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2009. (VI. 04.) FKKT.  
H a t á r o z a t a

Szatmári Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 
felülvizsgálatáról, az új Alapító Okirat megállapításáról



A Képviselő-testület
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I.

 A Szatmári Regionális  Hulladék-gazdálkodási Társulás Alapító Okiratát  2009. június 01. 
hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:

A költségvetési szerv 

1. Neve: Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás

2. Székhelye: 4355-Nagyecsed, Rákóczi u. 14. (2005. január 1-től)

3. Létrehozásáról rendelkező jogszabály, határozat: a helyi önkormányzatok társulásairól 
és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.  16.  §.,  valamint  a  Társulási  Tanács 
1/2002. (III.29.) TT. Sz. határozata.

4. Közvetlen jogelődje: nincs

5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 8.§ (1) bek.-ben meghatározott köztisztasági, településtisztasági, környezetvédelmi 
feladatok ellátása. 
A  Társulás  feladata  a  társult  önkormányzatok  közigazgatási  területén  összehangolt 
fejlesztések,  közös  társulási  programok  kialakítása  abból  a  célból,  hogy  a  társult 
önkormányzatok  közigazgatási  területén  korszerű,  EU-konform  regionális 
hulladékgazdálkodási  rendszert  alakítsanak  ki,  és  a  térségben  elősegítsék  a  felhagyott, 
korszerűtlen,  vagy  illegális  hulladéklerakók  felszámolását,  környezetvédelmi  projektet 
dolgozzanak ki, a megvalósításhoz Nemzetközi Pénzügyi  Alap támogatásának elnyerésére 
pályázatot készítsenek, és nyújtsanak be a társult önkormányzatok közreműködésével.

A  Társulás  feladata  továbbá  a  Társulás  működési  területét  átfogó,  térségi,  regionális 
hulladékgazdálkodási  rendszer  megvalósítása,  mely  magában  foglalja  a  szilárd  települési 
hulladék gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerű, 
az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és 
technológiai  rendszerek  kialakítását,  az  eszközök  beszerzését,  a  szükséges  beruházások 
megvalósítását,  az  illegális  hulladéklerakók  felszámolását,  a  felhagyott  hulladéklerakók 
rekultivációs munkáit. 

6. A társulás alapítói: települési önkormányzatok, az alábbiak szerint:

Botpalád Község Önkormányzat 
Székhelye: 4955-Botpalád, Petőfi u. 7/a.
Cégénydányád Község Önkormányzat 
Székhelye: 4732-Cégénydányád, Dózsa György u. 2.
Csaholc Község Önkormányzat 
Székhelye: 4967-Csaholc, Kossuth u. 41.



Császló Község Önkormányzat 
Székhelye: 4973-Császló, Kossuth u. 41.
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Csegöld Község Önkormányzat 
Székhelye: 4742-Csegöld, Dózsa Gy. u. 4.
Csenger Város Önkormányzat 
Székhelye: 4765-Csenger, Ady E. u. 14.
Csengersima Község Önkormányzat 
Székhelye: 4743-Csengersima, Kossuth u. 62.
Csengerújfalu Község Önkormányzat 
Székhelye: 4764-Csengerújfalu, Kossuth u. 102.
Darnó Község Önkormányzat 
Székhelye: 4737-Darnó, Fő u. 10.
Fábiánháza Község Önkormányzat 
Székhelye: 4354-Fábiánháza, Kossuth u. 25/a.
Fehérgyarmat Város Önkormányzat 
Székhelye: 4900-Fehérgyarmat, Kiss E.u. 2.
Fülesd Község Önkormányzat 
Székhelye: 4964-Fülesd, Kiss u. 4.
Fülpösdaróc Község Önkormányzat 
Székhelye: 4754-Fülpösdaróc, Fő u.48.
Gacsály Község Önkormányzat 
Székhelye: 4972-Gacsály, Széchenyi u. 25.
Garbolc Község Önkormányzat 
Székhelye: 4976-Garbolc, Rákóczi u. 46.
Géberjén Község Önkormányzat 
Székhelye: 4754-Géberjén, Móricz Zs. u. 30/a.
Győrtelek Község Önkormányzat 
Székhelye: 4762-Győrtelek, Kossuth u. 47.
Gyügye Község Önkormányzat 
Székhelye: 4733-Gyügye, Fő u. 71.
Hermánszeg Község Önkormányzat 
Székhelye: 4735-Hermánszeg, Kossuth L. u. 25.
Hodász Nagyközség Önkormányzat 
Székhelye: 4334-Hodász, Petőfi Sándor u. 6.
Jánkmajtis Község Önkormányzat 
Székhelye: 4741-Jánkmajtis, Kossuth u. 28.
Jármi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4337-Jármi, Kossuth L. u. 41.
Kántorjánosi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4335-Kántorjánosi, Kossuth u. 14.



Kérsemjén Község Önkormányzat
Székhelye: 4912-Kérsemjén Alkotmány u. 11.
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Kisar Község Önkormányzat 
Székhelye: 4921-Kisar, Tisza u.6.
Kishódos Község Önkormányzat 
Székhelye: 4977-Kishódos, Fő u. 83.
Kisnamény Község Önkormányzat 
Székhelye: 4737-Kisnamény, Fő út 95.
Kispalád Község Önkormányzat 
Székhelye: 4956-Kispalád, Fő út 111.
Kisszekeres Község Önkormányzat 
Székhelye: 4963-Kisszekeres, Kossuth u. 46.
Kocsord Község Önkormányzat 
Székhelye: 4751-Kocsord, Szent I. u.13.
Komlódtótfalu Község Önkormányzat 
Székhelye: 4765-Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30.
Kölcse Község Önkormányzat 
Székhelye: 4965-Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.
Kömörő Község Önkormányzat 
Székhelye: 4943-Kömörő, Kossuth u. 24.
Magosliget Község Önkormányzat
Székhelye: 4953-Magosliget, Fő u. 68.
Mánd Község Önkormányzat 
Székhelye: 4942-Mánd, Fő u. 8.
Mátészalka Város Önkormányzat 
Székhelye: 4700-Mátészalka, Hősök tere 9.
Méhtelek Község Önkormányzat 
Székhelye: 4975-Méhtelek, Sport u. 3.
Mérk Nagyközség Önkormányzat 
Székhelye: 4351-Mérk, Hunyadi u.45.
Milota Község Önkormányzat 
Székhelye: 4948-Milota, Vörösmarty u. 104.
Nábrád Község Önkormányzat 
Székhelye: 4911-Nábrád, Kossuth tér 1.
Nagyar Község Önkormányzat 
Székhelye: 4922-Nagyar, Petőfi u. 3.
Nagydobos Község Önkormányzat 
Székhelye: 4823-Nagydobos, Fő u. 129.
Nagyecsed Város Önkormányzat
Székhelye: 4355-Nagyecsed, Rákóczi u. 14.



Nagyhódos Község Önkormányzat 
Székhelye: 4977-Nagyhódos, Fő u. 26.
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Nagyszekeres Község Önkormányzat 
Székhelye: 4962-Nagyszekeres, Vasút u. 11.
Nemesborzova Község Önkormányzat 
Székhelye: 4942-Nemesborzova, Fő u. 33.
Nyírcsaholy Község Önkormányzat 
Székhelye: 4356-Nyírcsaholy, Szabadság u. 1.
Nyírderzs Község Önkormányzat 
Székhelye: 4332-Nyírderzs, Báthory u. 15.
Nyírkáta Község Önkormányzat 
Székhelye: 4333-Nyírkáta, Hodászi u.3.
Nyírmeggyes Község Önkormányzat 
Székhelye: 4722-Nyírmeggyes, Petőfi u. 6.
Nyírparasznya Község Önkormányzat 
Székhelye: 4822-Nyírparasznya, Szabadság u. 23.
Olcsvaapáti Község Önkormányzat 
Székhelye: 4914-Olcsvaapáti, Kossuth u. 11.
Ópályi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4821-Ópályi, Rajk L. u. 4.
Ököritófülpös Község Önkormányzat 
Székhelye: 4755-Ököritófülpös, Kossuth u. 108.
Őr Község Önkormányzat 
Székhelye: 4336-Őr, Kossuth u. 2.
Panyola Község Önkormányzat 
Székhelye: 4913-Panyola, Szombathelyi u. 12.
Papos Község Önkormányzat 
Székhelye: 4338-Papos, Ságvári E.u.4.
Pátyod Község Önkormányzat 
Székhelye: 4766-Pátyod, Kossuth u. 48.
Penyige Község Önkormányzat 
Székhelye: 4941-Penyige, Kossuth L. u. 31.
Porcsalma Község Önkormányzat 
Székhelye: 4761-Porcsalma, Szabadság tér 11.
Rápolt Község Önkormányzat 
Székhelye: 4756-Rápolt, Ady E. u. 2.
Rohod Község Önkormányzat 
Székhelye: 4563-Rohod, Kossuth u. 14.
Rozsály Község Önkormányzat
Székhelye: 4971-Rozsály, Kossuth u. 21/a.



Sonkád Község Önkormányzat 
Székhelye: 4954-Sonkád, Rákóczi u. 29.
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Szamosangyalos Község Önkormányzat 
Székhelye: 4767-Szamosangyalos, Rákóczi u. 44.
Szamosbecs Község Önkormányzat 
Székhelye: 4745-Szamosbecs, Kossuth u. 27.
Szamoskér Község Önkormányzat 
Székhelye: 4721-Szamoskér, Kossuth u.161.
Szamossályi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4735-Szamossályi, Kossuth L. u. 58.
Szamostatárfalva Község Önkormányzat 
Székhelye: 4746-Szamostatárfalva, Ady Endre u. 66.
Szamosszeg Község Önkormányzat 
Székhelye: 4824-Szamosszeg, Bercsényi u. 6. 
Szamosújlak  Község Önkormányzata
Székhelye: 4734-Szamosújlak,  Petőfi u. 51.
Szatmárcseke Község Önkormányzat 
Székhelye: 4945-Szatmárcseke, Petőfi u. 1.
Tiborszállás Község Önkormányzat 
Székhelye: 4353-Tiborszállás, Dózsa Gy. u.17.
Tiszabecs Község Önkormányzat 
Székhelye: 4951-Tiszabecs, Rákóczi u. 37.
Tiszacsécse Község Önkormányzat 
Székhelye: 4947-Tiszacsécse, Kossuth L.u. 95.
Tiszakóród Község Önkormányzat 
Székhelye: 4946-Tiszakóród, Kossuth u. 23.
Tisztaberek Község Önkormányzat 
Székhelye: 4969-Tisztaberek, Fő u. 6.
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat 
Székhelye: 4731-Tunyogmatolcs, Rákóczi F. u. 103.
Túristvándi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4944-Túristvándi, Móricz Zsigmond u. 2.
Túrricse Község Önkormányzat 
Székhelye: 4968-Túrricse, Rákóczi u. 5.
Tyukod Község Önkormányzat 
Székhelye: 4762-Tyukod, Árpád u. 33.
Ura Község Önkormányzat 
Székhelye: 4763-Ura, Kossuth u. 43.
Uszka Község Önkormányzat 
Székhelye: 4952-Uszka, Fő u. 31.



Vaja Nagyközség Önkormányzat 
Székhelye: 4562-Vaja, Damjanich u. 71.
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Vállaj Község Önkormányzat
Székhelye: 4351-Vállaj, Szabadság tér 6.
Vámosoroszi Község Önkormányzat 
Székhelye: 4966-Vámosoroszi, Petőfi u. 17.
Zajta Község Önkormányzat
Székhelye: 4974-Zajta, Kossuth u. 5.
Zsarolyán Község Önkormányzat
Székhelye: 4961-Zsarolyán, Fő u. 28.

7.1  Alaptevékenysége 2009. december 31-ig:

TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint
Száma Neve Száma Neve

3811 Nem  veszélyes  hulladék 
gyűjtése

381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

3821 Nem  veszélyes  hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása 

382100 Nem veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása

3832 Hulladék újrahasznosítása 383200 Hulladék újrahasznosítása

7.2  Alaptevékenysége 2010. január 1-től:

TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint
Száma Neve Száma Neve

3811 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése

381101 Települési hulladék összetevőinek 
válogatása, elkülönített 
begyűjtése, szállítása, átrakása

3811 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék 
összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, 
átrakása

3811 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése

381103 Települési hulladék vegyes 
(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása

3811 Nem veszélyes hulladék 
gyűjtése

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék 
vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, 
átrakása

3821 Nem veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása

382101 Települési hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása

3821 Nem veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása

382102 Egyéb nem veszélyes hulladék 
kezelése, ártalmatlanítása

3821 Nem veszélyes hulladék 382103 Szennyvíziszap kezelése, 



kezelése, ártalmatlanítása ártalmatlanítása
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3832 Hulladék hasznosítása 383201 Nem veszélyes hulladék 

anyagában történő hasznosítása
3832 Hulladék hasznosítása 383202 Nem veszélyes hulladék 

energiatartalmának hasznosítása

8. Illetékességi területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe.

9.  Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:  

Társulási Tanács, 4355- Nagyecsed, Rákóczi u. 14.

 10. Típus szerinti besorolása:

           A tevékenységek jellege alapján: közüzemi költségvetési szerv.

Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója  alapján:  önállóan  működő  költségvetési 
szerv,  amelynek  pénzügyi-gazdálkodási  feladatait  Nagyecsed  Város  Polgármesteri 
Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a Társulási 
Tanács, valamint Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás 
alapján. 

11.  Vezetőjének (vezető  szerve,  testülete tagjainak) kinevezési,  megbízási,  választási 
rendje:  A  Társulási  Tanács  tagjai  sorából  Elnököt  választ,  a  Társulási  Tanács  ülésén 
jelenlévő  tagok  által  leadott  szavazatok  2/3-os  szótöbbségével.  Tekintettel  arra,  hogy  a 
Társulási Tanács tagjai a tárulásban tag települési önkormányzatok polgármesterei, így az 
Elnök  is  csak  valamely  tag  települési  önkormányzat  polgármestere  lehet.  Az  Elnök 
megbízatása  az  adott  települési  önkormányzatnál  betöltött  polgármesteri  tisztsége 
megszűnéséig tart.  

12.  Foglalkoztatottjaira  vonatkozó  foglalkoztatási  jogviszony(ok)  megjelölése: 
Foglalkoztatottja  lehet  munkavállaló,  ebben  az  esetben  munkaviszonyára  a  Munka 
Törvénykönyvéről  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény  az  irányadó,  továbbá  egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban is lehet foglalkoztatott (pl. megbízási jogviszony) melyekre a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó. 

13. Kisegítő tevékenysége: nincs

14. Vállalkozási tevékenysége: nincs

15. A társulás vagyona: a program megvalósítása során szerzett vagyonából és a Társulást 
megillető  vagyoni  értékű  jogokból  áll,  amelyek  a  Társulás  céljainak  megvalósítását 
szolgálják.
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II.

Jelen  Alapító  Okirat  hatálybelépésével  egyidejűleg  az  1/2002.  (III.  29.)  TT.  számú 
határozattal kiadott Alapító Okirat hatályát veszti.

Fülesd, 2009. június 4. 

Márton László  s.k.  Szabó István  s.k.
  polgármester    helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Szatmári Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.,
2. Irattár.

Tárgy: (9./ tsp.)  Előterjesztés  a  Megyei  Állatkórház  fennmaradásához 
szükséges  ingatlanok  harmadik  személy  részére  történő 
értékesítés ellen irányuló civil kezdeményezés támogatásáról. 

Előadó: Márton László polgármester

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként van elhelyezve.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  az 
alábbi határozatot hozta:

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2009. (VI. 04.) FKKT. számú  

H a t á r o z a t a

a Megyei Állatkórház fennmaradásához szükséges ingatlanok harmadik személy 
részére történő értékesítés ellen irányuló civil kezdeményezés támogatásáról.



212
A Képviselő-testület:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésnek a Megyei Állatkórház fennmaradásához 
szükséges  ingatlanok  harmadik  személy  részére  történő  értékesítés  ellen  irányuló  civil 
kezdeményezés  támogatásáról  szóló  döntésében  foglaltakkal  azonosul,  és  csatlakozik  a 
kezdeményezéshez.    

Fülesd, 2009. június 4.

Márton László s. k. Szabó István s. k.
    polgármester   helyettesítő körjegyző

A határozatról értesül:
1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, Nyíregyháza, Hősök tere 5.,
2. Megyei Állatkórház, Nyíregyháza, Keleti út 1.,
3. Irattár.

BEJELNTÉSEK:

Márton László polgármester: 

Az  előző  ülésen  felvetődött,  hogy  gond  van  a  házi  gondozás  színvonalával  és  nem 
megfelelő  z ebéd minősége.  Az intézmény vezetője  felmérést  végzett  a  gondozottaknál. 
Mindenki pontozással értékelte az ellátást, 1-5 pontszámig terjedően.  A házi gondozásra és 
az  ebéd  mennyiségére  maximális  pontszámot  adtak  az  ellátottak.  Az  ebéd  minőségére 
négyest.  (Ezt  követően  kiosztja  a  felmérőlapokat,  illetve  a  felmérés  eredményét 
megtekintésre.) 

A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 

Szabó István jegyző: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a közterületek karbantartására és a 
parlagfű-mentesítés  elvégzésre  felhívást  szerkesztettem.  (Ennek  tervezetét  ismerteteti.)  A 
felhívást soksorosítjuk, és a következő héten minden család megkapja.

Fülep László képviselő: Gondolatébresztőnek szánom a testület felé, de Sonkád Képviselő-
testület felé is, hogy az elhunyt Balogh Erzsébet körjegyző emlékére jó lenne egy emléktáblát 
felállítani. Balogh Erzsébet hosszú ideig dolgozott a településeken, sokat tett az itt élőkért. 
Nagy hozzáértéssel és tisztességgel látta el feladatát, amit szolgálatnak tekintett. 



Jó lenne, ha polgármester úr tájékoztatná Sonkád vezetését és a testületet erről.  
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Márton  László  polgármester:  Egyetértek  és  maximális  támogatom  a  kezdeményezést. 
Felvetem a társ önkormányzat felé is. Biztos vagyok benne, hogy támogatni fogják. 

Mint ismeretes, a körjegyző elhalálozáskor egyeztettem Sonkád polgármesterével.  Arra az 
álláspontra jutottunk, hogy az önkormányzatok tekintsék saját halottjuknak Balogh Erzsébet 
körjegyző nőt. Ez azt is jelenti, illetve jelentette, hogy az önkormányzatok közösen állják a 
temetés költségeit.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy erősítse meg az előzetes döntést. 

Fülesd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  5  egyhangú  igen  szavazattal  a 
polgármester korábbi döntését megerősíti és kinyilvánítja, hogy Balogh Erzsébet körjegyzőt 
saját halottjának tekinti.     

Márton László  polgármester:  Az állás  betöltésére  irányuló  pályázat  kiírása  a  testületek 
feladata, amelyre a későbbiekben, de még június hónapban sor fog kerülni. 

Ezt  követően  bejelenti,  hogy  a  Képviselő-testület  zárt  ülésen  folytatja  munkáját  a  10. 
napirendi pont tárgyalásával.

k.m.f.

Márton László  Szabó István
 polgármester  helyettesítő körjegyző
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