Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 8-án tartott r e n d k í v ü l i ülésének jegyzőkönyve

Az ülésen hozott rendelet száma

Tárgya

Az ülésen hozott határozat száma
38/2013. (IV. 08.)

Tárgya
ÁMK Alapító Okiratának jóváhagyása
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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. április 8-án tartott r e n d k í v ü l i üléséről

Jelen vannak:

Kövér Mihály Csaba polgármester
Antal Gábor, Kövér Attila, Madarászné Mindig Erzsébet, Papp Sándor
képviselők (5 képviselő)
Balázs László jegyző

Igazoltan távol: Gajdos István képviselő
Papp Sándor képviselő
Lakosság részéről: --Kövér Mihály Csaba polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a a rendkívüli ülés napirendjére az
Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának jóváhagyására
vonatkozóan.
A napirendhez más javaslat nem volt, a képviselő-testület a napirendi pontokat 5 igen
szavazattal elfogadja.

Napirend:
1. Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ alapító okiratára vonatkozó
módosító okirat, valamint az egységes szerkezetű alapító okirat jóváhagyása
Előadó: Kövér Mihály Csaba polgármester

1. NAPIREND
(Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz írásban mellékelve.)
Kövér Mihály Csaba polgármester: A március 25-én tartott testületi ülésünkön jóváhagytuk az
ÁMK alapító okiratát. Az alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba határidőben
beküldtük. A Magyar Államkincstár a dokumentumok beérkezése után jelezte, hogy az alapító
okirat a törvényi előírásoknak megfelelően több helyen is módosításra szorul. Apróbb
módosításokról van szó, mint például jogszabályi hely, az intézmény összetétele, jogelőd, stb.
A mai napon hiánypótlási felhívás érkezett az alapító okirattal kapcsolatban a Kincstártól,
ennek eleget téve szükséges elfogadni az előterjesztésben szereplő dokumentumokat. Kérdés?
(Kérdés nem volt.) Hozzászólás? (Hozzászólás nem hangzott el.)
Szavaztatom a határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
38/2013. (IV. 08.) kt. ÖNKORMÁNYZATI
HATÁROZAT
A képviselő-testület:
1. Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központja (4263 Nyírmártonfalva, Iskola
tér 2.) ezen előterjesztéshez mellékelt - a 2013. március 25-én, a 26/2013. (III.25.)
kt. számú határozattal elfogadott - alapító okiratára vonatkozó módosító okiratot
elfogadja.
2. Az 1. pont alatt elfogadott módosító alapító okirat alapján ezen előterjesztéshez
mellékelt egységes szerkezetű a Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ
alapító okiratára vonatkozó egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadja.
3. Felhívja a polgármestert és a jegyzőt az alapító okiratok alapján a törzskönyvi
nyilvántartás bejelentésére a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar megyei
Igazgatóságához.
Felelős: Kövér Mihály Csaba – polgármester, Balázs László - jegyző
Határidő: azonnal

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ
Alapító okirata módosítása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5.) bekezdés, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.)
kormányrendelet 5. § (1.) bekezdés, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21.§ (3) bekezdése alapján Nyírmártonfalva Községi önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. március 25. napján a 26/2013. (III. 25.)kt. számú határozatával
jóváhagyott Általános Művelődési Központ egységes szerkezetű alapító
okiratát a következők szerint módosítja:
Intézményneve:

Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ

Az intézmény rövid neve:

Nyírmártonfalvi ÁMK

Az intézmény telephelye:

4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33.
hrsz. 249 (Könyvtár)
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18.
hrsz. 39 (Közösségi ház)

Az intézmény típusa:

többcélú intézmény
(óvoda, könyvtár, művelődési ház)
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OM azonosítója:

20 20 19

Közfeladata:

óvodáskorúak nevelése, ellátása, illetve könyvtári
és közművelődési feladatok ellátása

Szakágazat szerinti besorolása:

851020 Óvodai nevelés

Fenntartó szervének neve, székhelye:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

Záradék
Jelen, aNyírmártonfalvi Általános Művelődési Központra vonatkozó módosító alapító
okirat2013. április 8. napján lép hatályba.
Ezen módosító alapító okiratot a Képviselő-testület 2013. április 8. napján tartott ülésén a
38/2013 (IV. 8.) kt határozattal hagyta jóvá.
Nyírmártonfalva, 2013. április 8.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Nyírmártonfalvi Általános
Művelődési Központja Egységes szerkezetű Alapító okirata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. § (5.) bekezdés, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011 (XII.31.)
kormányrendelet 5. § (1.) bekezdés, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21.§ (3) bekezdése alapján Nyírmártonfalva Községi önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. március 25. napján, a 26/2013. (III. 25.) kt. számú határozatval
jóváhagyott Általános Művelődési Központegységes szerkezetű
alapító okiratát a következők szerinti tartalommal hagyja jóvá:
1. Intézmény neve:

Nyírmártonfalvi Általános Művelődési Központ

2. Az intézmény rövid neve:

Nyírmártonfalvi ÁMK

3. Az intézmény székhelye:

4263 Nyírmártonfalva, Iskolatér 2.

4. Az intézmény telephelye:

4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33.
hrsz. 249 (Könyvtár)
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18.
hrsz. 39 (Közösségi ház)
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5. Az intézmény típusa:

többcélú intézmény (óvoda, könyvtár, művelődési
ház)

6. Törzskönyvi azonosítószám:

644325

7.Adószáma:

16730940-2-09

8. KSH statisztikai számjele:

16730940-8510-322-09

9. OM azonosítója:

20 20 19

10. Alapítás módja:
11. Alapítás dátuma:

Jogelőd nélküli alakulás
1998.március 01.

12. Alapító (létesítő) okirat, jogszabály:

1993. évi LXXIX. törvény

13. Alapító szerv neve:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

14. Közfeladata:

óvodáskorúak nevelése-ellátása, illetve könyvtári
és közművelődési feladatok ellátása

15. Szakágazat szerinti besorolása:

851020 Óvodai nevelés

16. Illetékesség és működési kör:

Nyírmártonfalva Község közigazgatási területe

17. Irányító szervének neve, székhelye:

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.

18. Fenntartó szervének neve, székhelye: Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 38.
19. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv
(Gazdálkodását Nyírmártonfalva Községi
önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el,a
munkamegosztási megállapodásban foglaltak
szerint.
Gazdálkodását ellátó szerv PIR száma: 373577)

20. Vezetőjének megbízási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján a képviselő-testület öt
évre nevezi ki
21. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkozási jogviszony megjelölése:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény.
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22. Feladatellátást szolgáló vagyon:
Vagyon:
Napköziotthonos óvoda ingatlanai és építményei
4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 2. 238/1 hrsz.
Községi Közkönyvtár ingatlanai és építménye
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 33. hrsz. 249
Közösségi ház ingatlanai és építménye
4263 Nyírmártonfalva, Széchenyi utca 18. hrsz. 39
Az intézmény ingó vagyonát a mindenkori vagyonleltára, értékét a mindenkori vagyonmérleg
tartalmazza.
A vagyon feletti rendelkezés:
Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti rendelkezés jogára Nyírmártonfalva
Községi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet,
valamint mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a gazdálkodását
ellátó kijelölt költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal a munkamegosztás és felelőség
vállalás rendjét rögzítő megállapodás tartalmazza.
23. Az intézménybe felvehető maximális ellátott száma:
Kettő óvodai csoport maximum 60 fővel.
24. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.
25. Egyéb rendelkezések:
- Az alapító okiratot érintő változást az
intézmény vezetője a változás bekövetkezésétől
számított 30 napon belül köteles az irányító
szervnek jelezni.
- Az alapító okirat törzskönyvi nyilvántartás
adatait is érintő változásait az irányító szerv 8
munkanapon belül köteles bejelenteni a
törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek.
26. Elérhetősége:

06 52 207 089

27. TEÁOR típusa, megnevezése:
- Főtevékenysége: 8510 óvodai nevelés
28. Ellátandó szakfeladat megnevezése, tevékenység típusa:
alaptevékenység 561000
alaptevékenység 562912
alaptevékenység 562913
alaptevékenység 562917
alaptevékenység 562920
alaptevékenység 851000

Éttermi mozgóvendéglátás
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
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alaptevékenység 851011
alaptevékenység 851012
alaptevékenység 851013
alaptevékenység 862231
alaptevékenység 890111
alaptevékenység 890112
alaptevékenység 890116
alaptevékenység 900400
alaptevékenység 910121
alaptevékenység 910122
alaptevékenység 910123
alaptevékenység 910501
alaptevékenység 910502

Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi Óvodai nevelés
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános komplex
tevékenységek és programok
Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános
tevékenységek és programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek,
programok
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Záradék
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. április 8-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg az
Általános Művelődési Központ 2013. 03. 25. napján Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 26/2013. (III.25.) kt. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Ezen alapító okiratot a képviselő testület 2013. április 8. napján tartott ülésén
38/2013 (IV. 08.) számú határozatával hagyta jóvá.

Nyírmártonfalva, 2013. április 8.
Kövér Mihály Csaba
polgármester

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

k. m. f.
/:Kövér Mihály Csaba:/
polgármester

/:Balázs László:/
jegyző
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