F.M. Közgyőlése 103/2008. (III.26.) K.h.sz. határozata

a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal átszervezésérıl

Fejér Megye Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat az EIPT Kht. non-profit kft-vé
történı átalakítására és ezzel egyidejőleg a két szervezet közötti feladat átadásra
tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal átszervezésére” c. elıterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:

1.) Fejér Megye Közgyőlése az EIPT Kht. tevékenységi körébıl a Fejér Megyei
Önkormányzat

vagyonával

kapcsolatos

üzemeltetési

és

vagyonkezelési

feladatokat 2008. május 1-tıl kezdıdıen a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal
tevékenységi körébe integrálja és e szervezet keretei között látja el.

2.) Fejér Megye
vagyonával

Közgyőlése az átszervezésre

kapcsolatos

üzemeltetési,

tekintettel az önkormányzat

vagyonkezelési,

vagyonhasznosítási

feladatok önkormányzati hivatalba történı integrálása kapcsán az önkormányzati
hivatal létszámát 2008. május 1. napjával az EIPT Kht-tıl 14 fı átvételével 56
fırıl 70 fıre növeli.

3.) A Közgyőlés felkéri az EIPT Kht. ügyvezetıjét – az 1.) pontban foglalt
feladatátadásra tekintettel – az Mt. 86/B §-a alapján a Kht-nál foglalkoztatott és
feladatellátással érintett munkavállalók munkaviszonyának megszőntetésével
kapcsolatos szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

Felelıs: EPIT Kht. ügyvezetıje

Határidı: 2008. április 30.

4.) A Közgyőlés felkéri az EIPT Kht. ügyvezetıjét, hogy a 2007. május 4. napján
megkötött vagyonkezelıi szerzıdés 9.5. pontjában meghatározottak alapján,
2008. április 30-ai fordulónappal készítse el az EIPT Kht. vagyonkezelésbe vett
eszközeirıl valamint a társaság tulajdonában de a Kht. Közszolgáltatási Irodája

használatában lévı átkerülı eszközökrıl szóló leltárt, a vagyonátadás-átvételrıl
készített jegyzıkönyvet valamint a vagyonkezelıi szerzıdés 6.6. pontjában
rögzített dokumentumokat.

Felelıs: EPIT Kht. ügyvezetıje

Határidı: 2008. április 30.

5.) A Közgyőlés felkéri továbbá a Kht. ügyvezetıjét, hogy a társaság 2007. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2008. évre vonatkozó üzleti tervet
terjessze a Fejér Megyei Közgyőlés 2008. áprilisi ülése elé.

Felelıs: EPIT Kht. ügyvezetıje

Határidı: 2008. április 24.

6.) A Közgyőlés felkéri a Fejér Megyei Fıjegyzıt, hogy a 2.) és 3.) pontban
foglaltakra

figyelemmel

–

a

feladatellátással

érintett

munkavállalók

foglalkoztatásával kapcsolatos – az Mt. 86/C §-ában foglalt feltételek szerinti
munkajogi intézkedések megtétele iránt intézkedjen.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı

Határidı: 2008. május 1.

7.) A Közgyőlés felkéri a Fıjegyzıt és az EIPT Kht. ügyvezetıjét, hogy a feladat
átadás-átvétellel illetve a vagyonátadással összefüggésben gondoskodjanak a
közüzemi szerzıdések szükséges módosításáról.

Felelıs:

Dr. Varjú Mihály
fıjegyzı
EIPT Kht. ügyvezetı

Határidı: 2008. április 30.

8.) A Közgyőlés felkéri Elnökét hogy az EIPT Kht. és a Fejér Megyei Önkormányzati
Hivatal feladat átadására valamint az Önkormányzati Hivatal létszámának
változására tekintettel a Fejér Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési
rendeletének módosítását terjessze a Közgyőlés áprilisi ülése elé.

Felelıs:

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya
a közgyőlés elnöke

Határidı: 2008. április 24.

Székesfehérvár, 2008. március 31.

Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya s.k.
a közgyőlés elnöke

Dr. Varjú Mihály s.k.
fıjegyzı

