JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 27-én
( hétfőn ) 17.00 –órakor tartott üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika jegyző
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző,
Hóringer Margit családgondozó,
Horváthné Varjas Krisztina tagintézmény vezető,
Juhász Gabriella óvodapedagógus,
Horváth Jánosné igazgatási főelőadó , jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távolmaradt:
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna települési képviselő.

Napirend előtt:
Fischer József polgármester :
Köszönti a képviselő-testület tagjait, s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, öt választott települési képviselőből három
fő jelen
van ,azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s három
igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba
települési képviselőt megválasztotta.
Fischer József polgármester:
A kiküldött meghívó napirendi pontjainak sorrendje tekintetében módosítást javasol.
Javasolja, hogy a 2012. évi komplex gyermekvédelmi beszámolót első napirendi
pontként tárgyalja meg a képviselő-testület azért, mert Hóringer Margit
családgondozó jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága van.
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A képviselő-testület az elhangzott javaslattal egyetért.
Fischer József polgármester : Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Napirend:
1./ 2012. évi komplex gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Gálné Papp Erika jegyző
2./
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi
költségvetésének teljesítése
Előadó: Fischer József polgármester
3./Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata
megállapítása és kiadása
Előadó: Fischer József polgármester
5./ Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Fischer József polgármester
6./ Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátása
megbízás
Előadó: Fischer József polgármester
7./ A Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati felhívás
Előadó: Fischer József polgármester
8./ Az önkormányzat szakfeladat rendjének meghatározása
Előadó: Fischer József polgármester
9./ Bejelentések

3

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
2012. évi komplex gyermekvédelmi beszámoló
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslat áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester
Kéri, hogy a jelenlévők mondják el véleményüket hozzászólásaikat a családgondozó
beszámolójával kapcsolatban.
Megkérdezi Hóringer Margit családgondozót, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban
kiegészíteni valója?
Hozzászólások:
Hóringer Margit családgondozó:
Elmondja, hogy a községünkben vannak gondok, vannak krízis helyzetek, amik
többségükben a szülők felelőtlenségből adódnak, de azok nem akkorák, amelyeket
nem lehetne megoldani, orvosolni.
A gondokat elsősorban nem az anyagi okok okozzák. Az elmúlt évben több
rendőrségi jelzés érkezett, mint az előző években.
Nagyon oda kell figyelnünk azokra a családokra, ahol problémák vannak, nehogy
komolyabb gond legyen.
Védelembe-vételi javaslatra nem sok esetben volt szükség.
A családok
együttműködnek a családgondozóval.
Fischer József polgármester:
Az elmúlt héten Hantos Községi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjával
kapcsolatban Fórum keretében megbeszélés volt. Több javaslat hangzott el arra
vonatkozóan, hogy a családoknak hogyan lehetne segítséget nyújtani pl. a család
számára rendelkezésre álló pénz beosztásával.
A családgondozó véleménye szerint a családok elfogadnák-e a segítséget, s a
felajánlott segítség hasznos lenne e ?
Az adományokat - élelmiszer, bútor , ruha - jó szívvel fogadják-e a rászoruló
családok?
Próbálunk a családoknak segíteni azzal, hogy kertjüket felszántjuk, kapnak
vetőmagot, ezzel ösztönözzük őket arra, hogy saját maguk műveljék meg kertjüket,
termeljék meg maguknak a kertben az élelmiszereket.
A családokat segítjük azzal is, hogy igyekszünk minden munkanélkülit bevonni a
közmunka programba, így a család több pénzhez jut.
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Hóringer Margit családgondozó:
Véleménye szerint a családok elfogadják a segítséget.
Sajnos sok esetben
tapasztalható az, hogy a családok a rendelkezésre álló pénzt nem tudják beosztani,
nem arra költik, amire feltétlenül szükség lenne.
A felajánlott adományokat mindig örömmel fogadják, hiszen az élelmiszer
mindenkinek, mindig nagyon sokat jelent. Örömmel fogadják a bútorokat és a
ruhaféléket is.
Nagyon jó az, ha a munkanélküliek munkához jutnak, a család több pénzhez jut, de
nem biztos, hogy a többet jól be tudják osztani. Ha több pénzük van, többet költenek.
Azt látja, hogy községünkben a gyermekek nem éheznek. Nincs jólét, de olyan
szintű éhezés nincs, amely a gyermekeket veszélyeztetné.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Hogyan fogadják a családok a családgondozót, beengedik-e minden házhoz, ahol
probléma van? A tanácsait a szülők elfogadják-e ?
Sajnos korábban volt olyan hely, ahova a családgondozót a szülők nem engedték be.
Több családban nagyon sokat használják a szülők a számítógépet és a mobiltelefont,
így nem jut elég idejük a gyerekekre.
Hóringer Margit családgondozó:
A szülők a családgondozót is és a védőnőt is szükség esetén beengedik a lakásukba.
A tanácsokat elfogadják, s igyekeznek a feltárt hiányosságokat kiküszöbölni. Szükség
esetén még este nyolckor is kérik a segítségét.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Úgy látja, hogy az utóbbi időben tökéletesen elfogadták a családgondozót a szülők , s
bíznak is benne. Le a kalappal a családgondozó munkája előtt.
Fischer József polgármester
Jó erőt , egészséget kíván a családgondozó munkájához. Kéri, hogy a jelzőrendszer a
jövőben is jól működjön, mert akkor tudunk közösen segíteni a családokon, ha időben
tudomást szerzünk arról, ha a családban probléma van.
Igyekszünk segíteni ott is, ahol a gáz, víz, áramszolgáltatás veszélyben van, mert a
számlákat nem tudják a családok kifizetni. Időben kell jelezni , mert akkor még
hathatósabb segítséget tud nyújtani a családgondozó , és az önkormányzat is.
Megkérdezi van-e valakinek még kérdése, hozzászólása az elhangzott és kiküldött
anyaghoz?
Gálné Papp Erika jegyző:
Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a képviselő-testület e napirendi pont
keretében nem kizárólag a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi munkájáról szóló
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beszámolót kell megtárgyalja, hanem egy komplex gyermekvédelmi beszámolót,
amelynek csak egy része a családgondozó beszámolója.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI . törvény
96. § ( 6 ) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést
kell készíteni , amelyet a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
Az értékeléshez mellékelni kell a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját a település
gyermekvédelmi helyzetéről és a szolgálat tevékenységéről.
Az értékelést meg kell küldeni a Megyei Gyámhivatalnak. A Megyei Gyámhivatal az
értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi
önkormányzat felé.
Legutóbb 2012. április 26-án tartott ülésen tájékoztattuk a Képviselő-testületet a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A Képviselő-testület tagjai
kézhez kapták a jogszabályi előírások alapján elkészített , 2012. évi komplex,
gyermekvédelmi beszámolót – melynek csak egy része az előzőekben részletese4n
kitárgyalt gyermekjóléti szolgálat beszámolója- amit a mai ülésen a napirend
keretében meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek, illetve ezzel kapcsolatban kell
döntést hoznia.
Éppen ezért, amennyiben a képviselő-testület tagjainak a kiküldött 2012. évi komplex,
gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatban kérdése, véleménye van javasolja tegye
fel, kollégáival- a gyámügyi ügyintézővel és a családgondozóval- együtt szívesen
válaszolnak rá.
Fischer József polgármester
Köszöni a jegyző asszony
jelzését, valóban egy komplex gyermekvédelmi
beszámolót kell megtárgyalnunk és nemcsak a családgondozóét. . A Képviselőtestület tagjai ezt a beszámolót kapták kézhez.
Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy
a 2012. évi komplex gyermekvédelmi
beszámolóra vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2013. ( V. 27.) számú határozata
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló
komplex átfogó beszámolóról.
Hantos Község Képviselő-testülete a:
2012. évi Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
szóló komplex, átfogó beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt , hogy a beszámolót a Fejér Megyei
Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére küldje
meg.
Felelős: Gálné Papp Erika jegyző
Határidő: jóváhagyást követő 5 nap

Fischer József polgármester:
Megköszöni Hóringer Margit családgondozó munkáját, s az ülésen való részvételét.
Hóringer Margit családgondozó 17.20 perckor elhagyta a helyiséget.

2. napirend
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi
költségvetésének teljesítése
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Sajnos nem változott semmi az előző évhez képest. Többször elmondtuk, hogy milyen
előterjesztést, anyagokat kérünk és várunk el Mezőfalvától a napirenddel
kapcsolatban, de sajnos most sem kaptuk meg.
Van összehasonlítási alapunk, hiszen működik egy másik társulásunk is Sárbogárddal
ahonnan mindig pontos és naprakész anyagokat kapunk az ülés előtt.
A Mezőfalvai pénzügyesek sajnos semmiféle tájékoztatást nem tudnak adni a feltett
kérdéseinkre. A mai napirendi pontot már régen meg kellett volna tárgyalni a
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képviselő-testületnek, de sajnos a Mezőfalvai Önkormányzat nem szolgáltatta
részünkre a kért adatokat.
Úgy tudja, hogy Daruszentmiklós már elfogadta e napirendet.
Nem tudja, hogy elfogadhatjuk, vagy nem a határozati javaslatot.
Kéri Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintézőt, hogy mondja el véleményét az
előterjesztéssel kapcsolatban. Mondja el, hogy mi történik akkor, ha elfogadjuk az
anyagot, és mi , ha nem fogadjuk el.
Nem tudja, hogy érdemes-e húzni az időt.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólások:
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Az ülés előtt már megbeszélték a polgármester úrral, hogy teljesen mindegy, hogy
elfogadjuk, vagy nem a beszámolót. Mezőfalva pénzügyi igényét mindenképpen
benyújtja önkormányzatunk felé.
Fischer József polgármester:
Ezekből a számokból nem derül ki az, hogy Hantos községre mi vonatkozik, tehát
fizetnünk kell-e még Mezőfalvának, vagy mi kapunk vissza pénzt. Az elszámolásuk
nagyon furcsa.
A két és fél év alatt nem tudott beletanulni e témába. A számokat átlátja, de úgy érzi,
hogy ki vagyunk szolgáltatva Mezőfalvának . Amennyit kérnek annyit kell fizetnünk .
Nem indokolják meg, s nem támasztják alá számlákkal azt, hogy miért kell annyit
fizetnünk, amennyit kérnek.
Samuné Léhner Erzsébet pénzügyi ügyintéző:
Ha azt nézzük, hogy a bevételünk több, mint a kiadásunk, akkor bízzunk abban, hogy
nem sokat kell fizetnünk.
Hatalmas különbség nem lehet, mert a jubileumi jutalomra megkapták már a pénzt.
2012-évben el kellett volna számolni. A 2013-évben keletkezett számlákat
természetesen 2013-ban kifizetjük.
A MÁK felé a zárást át kellett adni március hónapban. A képviselő-testületnek április
30-ig meg kellett tárgyalnia e napirendet. Ma május 27. van. Nem létezik az, hogy
azóta sem tudja Mezőfalva, hogy Hantosnak mennyi volt 2012. évben a bevétele és a
kiadása.
Fischer József polgármester:
A bevételi oldal jobb, mint a kiadási oldal. Sajnos többszöri kérésre sem tudta elérni
Mezőfalvával azt, hogy időben szolgáltasson részünkre anyagot. Nem tudni, hogy
miért nem adnak részünkre adatokat. Nem tudni, hogy mi az oka annak, hogy minden
önkormányzat befejezi április 30-ig a zárást, s meg tudja mondani, hogy mennyi a
bevétel és mennyi a kiadás, csak Mezőfalva nem.
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Nem tudja, hogy mi az oka annak, hogy ez a helyzet így alakult . Nem arról van szó,
hogy nem bízunk bennük, de szeretnénk papíron időben és pontosan , indokolással
együtt látni az adatokat, akkor tudnánk mi is pontosan dolgozni. Jó lenne ha ezt
egyszer el tudnánk érni.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Nem létezik az, hogy 2013. május 27-ére nem tudna Mezőfalva Hantos részére
pontos adatokat szolgáltatni.
Fischer József polgármester:
Nem tudja , hogy elfogadjuk-e a határozati javaslatot, vagy nem . Nem tudjuk azt,
hogy kell-e még fizetnünk és mennyit Mezőfalvának. Nem tudjuk a valós adatokat.
Nem tudja, hogy érdemes-e még várni rájuk, hiszen ha akarták volna már régen
megküldhették volna részünkre az elszámolást.
Gálné Papp Erika jegyző:
Ahogy azt már többször jelezte a polgármester úrnak az előző évi költségvetés
teljesítéséről szóló beszámolót a tárgyévet követő április 30-ig kell beterjeszteni a
képviselő-testület elé a döntés meghozatala érdekében. Az, hogy a beszámolóval
kapcsolatos döntési javaslat mi legyen- elfogadja a beszámolót vagy sem a képviselőtestület- a polgármester úrnak kell eldöntenie és a képviselő-testület felé megtenni a
javaslatát.
A Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi
költségvetésének teljesítésével kapcsolatos, Mezőfalva által rendelkezésre bocsájtott –
és a képviselő-testület számára megküldött- anyagokból nem lehet megállapítani,
hogy mennyi a Hantosi tagintézmények 2012. évi teljesített bevétele, mennyi abból az
állami normatívák összege, mennyi volt Hantos Községi Önkormányzat hozzájárulása
és szükséges-e, ha igen, milyen mértékű önkormányzati hozzájárulás a 2012. évi
költségvetés teljesítéséhe. A tagintézmények kiadásai az átküldött anyagban szerepel,
de a bevételek tagintézményenkénti illetve önkormányzatonkénti részletezése- ahogy
említette, nem. A Mezőfalva által a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Társulás 2012. évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatban rendelkezésünkre
bocsájtott anyag tehát nem teljes, hiszen a jóváhagyásához tudni kell azt is, hogy az
önkormányzat 2012. évi hozzájárulása a teljesített kiadások tükrében számszakilag
hogyan alakult, szükséges-e és ha igen milyen mértékű hozzájárulás fizetése a
Társulás költségvetésének teljesítéséhez. E nélkül megalapozott döntés nyilván nem
hozható.
Mindezt a polgármester úr felé is jelezte, ahogy azt is, hogy a költségvetés
teljesítésével kapcsolatos döntési javaslatot- javasolja-e elfogadásra ennyi – nem teljes
–információ birtokában – a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Társulás 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót neki kell
eldönteni. Az általa előterjesztett javaslatról természetesen a döntést majd a képviselőtestület fogja meghozni.
Ahogy a polgármester úr is , és a képviselő-testület is tudja, a 2011. évi költségvetés
összeállítását követően Mezőfalva kérte, hogy a „szolgálati utat” tartsuk be, a
polgármester úr tárgyaljon velük, Ő tegye fel a kérdéseket, mondja el kéréseit, amit Ő
tiszteltben tart. Éppen ezért javasolta a polgármester úrnak, hogy vegye fel a
kapcsolatot Mezőfalva Polgármesteri Hivatala gazdasági vezetőjével és kérje a
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hiányzó
adatoka
bevételek
teljesülésének
tagintézményenkénti
és
önkormányzatonkénti bontásának- megküldését számunkra, annak érdekében, hogy a
képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012.
évi költségvetésének teljesítésével kapcsolatban megalapozott döntést hozhasson.
Ahogy már említette a költségvetés teljesítésével kapcsolatos döntési javaslatotjavasolja-e elfogadásra ennyi – nem teljes –információ birtokában – a MezőfalvaHantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének
teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester úrnak kell eldönteni és a képviselőtestület felé előterjeszteni.. Az általa előterjesztett javaslatról természetesen a döntést
majd a képviselő-testület fogja meghozni.
Fischer József polgármester:
A bevételek teljesültek, s jók voltak, ezért bízik abban , hogy ha kell is még fizetnünk
Mezőfalva felé, talán nem sokat.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Sajnos a korábbi időkben sem tudtak válaszolni Mezőfalván a feltett kérdésekre, így
most is csak bizakodhatunk abban, hogy talán nem kell sokat fizetnünk Mezőfalva
részére. Azért jó lenne tudni már a pontos összeget. A hantosi óvodának a mai napig
nincs kifizetve a cafetériája, pedig többször szóltak már a pénzügyi ügyintézőnek és a
vezető óvónőnek is. Tudomása szerint a mezőfalvi dolgozók már megkapták e
juttatást.
Fischer József polgármester:
Nem hiszi el, hogy nem tudnának időben megfelelő adatot szolgáltatni. Ezt elmondta
a mezőfalvai kollégáknak is, de sajnos nem ért el eredményt.
Nem tudja azt, hogy Daruszentmiklósnak van-e problémája Mezőfalvával. Az is
igaz, hogy Daruszentmiklós az elszámolások során mindig kapott vissza pénzt, tőlünk
pedig utólag még kértek.
Kértük, hogy az idei évben a belső ellenőrzés során a normatíva igényléseket
ellenőrizzék le Mezőfalván. Véleménye szerint ez mindenképpen jó lesz, mert
megtudjuk azt, hogy helyesen számoltak-e el velünk, vagy nem.
Bízzunk benne, hogy az ellenőrzés nem tár fel hibákat, hiányosságokat,
szabálytalanságokat.
Úgy látja, hogy a bevételek a tervezethez képest jobban alakultak és a kiadási
oldalhoz képest is , így remélhetőleg nem érhet bennünket meglepetés.
Daruszentmiklós már a 2012-év teljesítését elfogadta. Bízzunk benne, hogy nem
követünk el nagy hibát akkor, ha mi is elfogadjuk a Társulás 2012.évi
költségvetésének teljesítését.
Elmondja, hogy látni szerette volna – de sajnos nem tudta elérni azt, - hogy mennyit
kell nekünk még Mezőfalvának fizetni.

10

Hangyál Csaba települési képviselő:
Évek óta nem volt már közös testületi ülés Mezőfalvával.
Fischer József polgármester:
Sajnos éve óta nem tudta és nem tudja elérni Mezőfalvával, hogy időben pontos
adatokat szolgáltasson Hantosnak a bevételekről és a kiadásokról.
Hiányolja azt, hogy nem látni, hogy Hantos Község Önkormányzatának még
mekkora összeget kell kifizetnie Mezőfalva Önkormányzata részére. Sajnos többszöri
kérésre sem tudták az adatokat részünkre közölni.
Már így is kifutottunk az időből,- hiszen április 30-ig kellett volna a zárást elfogadni,
- ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kiküldött határozati javaslatot fogadja
el.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós
Közoktatási Társulás 2012. évi költségvetésének teljesítésére vonatkozó határozati
javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Község Képviselő-testületének 73/2013.(V. 27.) számú
határozata
Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a
Tündérkert Óvoda 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, valamint a Tündérkert Óvoda 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést, beszámolót megtárgyalta és az
ügyben az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület a
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi
Társulás által fenntartott Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
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Intézmény 2012. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Bevétel:
Működési bevételek:
Támogatásértékű
működési
bevételek:
Költségvetési támogatás:
Függő,átfutó,kiegyenlítő
bevételek
Összesen:

Módosított előirányzat
13 272 e Ft

Teljesítés
10 653 e Ft
7 660 e Ft

7 660 e Ft
279 680 e Ft
0 e Ft

279 398 e Ft
0 e Ft

300 612 e Ft

279 711 e Ft

Kiadás:
Személyi
juttatások:
Járulékok:
Dologi
kiadások:
Pénzbeli
juttatások:
Felhalmozási
kiadások:
Függő, átfutó,
kiegyenlítő
kiadás
Összesen:

Módosított előirányzat
176 382 e Ft

Teljesítés:
170 309 e Ft

45 321 e Ft
71 369 e Ft

44 475 e Ft
63 673 e Ft

7 286 e Ft

7 286 e Ft

254 e Ft

254 e Ft
11 143 e Ft

300 612 e Ft

297 140 e Ft

A képviselő-testület a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás által fenntartott Tündérkert Óvoda 2012. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Bevétel:
Módosított
előirányzat:
4 997e Ft
110 130 e Ft

Működési bevételek:
Költségvetési támogatás:
Összesen:

115 127 e Ft

Teljesítés:
4 992 e Ft
109 804 e
Ft
114 796 e
Ft

Kiadás:
Teljesítés
Személyi juttatás
Járulék

Módosított
előirányzat
68 246 e Ft
17 691 e Ft

65 839 e Ft
17 111 e Ft
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Dologi kiadás
Pénzeszközátadás
Függő,átfutó,kiegyenlítő
kiadás
Összesen:

28 590 e Ft
600 e Ft
0 e Ft
115 127 e
Ft

27 916 e Ft
0 e Ft
3 043 e Ft
113 909 eFt Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. május 27.

Samuné Léhner Erzsébet 17.50-órakor elhagyta a helyiséget.
3. napirend
Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolás
A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A Képviselő-testület tagjai az anyagot kézhez kapták. A szerződést átnézte. A
megállapodás szerint a munkáltatói döntésekkel kapcsolatos 1 éven belüli per indítása
esetén Hantos Községi Önkormányzat és Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat
egyetemlegesen felel.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban kiegészítése azt
tegye meg.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. április 24-én tartott ülésén a
43/2013. (IV.24.) számú határozatával kinyilvánította azon szándékát,
hogy
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületével és Daruszentmiklós
Község Önkormányzata Képviselőtestületével fenntartott, a Mezőfalva – Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását a
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„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. §
(1) bekezdése alapján 2013. június 30-napjáig felülvizsgálni nem kívánja, mely által
az Intézményi Társulás 2013. június 30-napjával megszűnik
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-én tartott
ülésén szintén kinyilvánította azon szándékát, hogy Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestületével
és
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületével fenntartott, a Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján
2013. június 30-napjáig felülvizsgálni nem kívánja, mely által az Intézményi Társulás
2013. június 30-napjával megszűnik. Ugyanilyen tartalmú döntést hozott
Daruszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete is.
A Képviselő-testület részére kiküldött határozati javaslat illetve a „Mezőfalva –
Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnésére s azzal
kapcsolatos elszámolás” című megállapodás tervezet a társulás megszűnésével
kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestülete, s Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Képviselőtestülete a Mezőfalván 2007. július 12.-napján kelt s 2008. augusztus 31-i
hatállyal módosított Társulási Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódóan –túl a
Társulás megszüntetésére vonatkozó döntés kinyilvánításán - a megállapodás
tervezetben először a Társulás felbomlását követő Társult Önkormányzatoknak az
óvodai nevelés, mint kötelező önkormányzati feladat ellátásának formáiról tartalmaz
rendelkezéseket.
A megállapodás tervezetben szerepel tehát, hogy a Mezőfalva – Hantos Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése alapján a Társulás
keretében fenntartott: Tündérkert Óvodából annak Hantosi Tagóvodája 2013. július 1i hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése
alapján kiválik, általános jogutódja Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete
által alapított két csoportos Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde,
melynek székhelye 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. lesz, illetve a Tündérkert
Óvodából annak Szederinda Tagóvodája 2013. július 1-i hatállyal az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kiválik,
általános jogutódja Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselőtestülete által
alapított Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda, melynek székhelye 2423
Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. , Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata pedig
fentieknek megfelelően a Tündérkert Óvodát fentiekre tekintettel átszervezi, melyre
vonatkozó Alapító Okirat módosítását külön határozattal adja ki.
Ezt követően a megállapodás tervezet a vagyonnal kapcsolatos rendelkezéseket
tartalmazza.
Mivel a társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e körben
ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn, a Tündérkert Óvoda
intézményi székhelye elhelyezését biztosító 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48. sz. alatti
ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzatát,
a Hantosi Tagóvoda elhelyezését biztosító 2434 Hantos,
Köztársaság tér 1. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok tulajdonjoga Hantos
Község Önkormányzatát, a Szederinda Tagóvoda elhelyezését biztosító 2423
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Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Daruszentmiklós Község Önkormányzatát illetik meg.
Ezt követően a Társulás által fenntartott Tündérkert Óvodában foglalkoztatottakkal
kapcsolatos szabályok kerültek rögzítésre.
Ezzel kapcsolatban a megállapodás tervezet úgy rendelkezik, hogy a Tündérkert
Óvoda Hantosi Tagóvodájában foglalkoztatott 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő
– részmunkaidős - takarító munkakörű közalkalmazott „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján
történő munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásról Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde helyi önkormányzati költségvetési szerv
keretében, a Tündérkert Óvoda Szederinda Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő
óvodapedagógus, 2 fő dajka munkakörű közalkalmazott „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a
„Munka törvénykönyvéről” szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján
történő munkáltatói jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásról Daruszentmiklós
Község Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda helyi önkormányzati költségvetési szerv
keretében.
Az Mt. 39. §-ban foglaltak szerint az átadó és az átvevő munkáltató azaz a Tündérkert
Óvoda és a Hantosi Óvoda egyetemlegesen felel a munkáltatói jogutódlást
megelőzően esedékessé vált közalkalmazotti követelésért, ha a közalkalmazott az
igényét a munkáltatói jogutódlást követő egy éven belül érvényesíti.
A Tündérkert Óvoda vezetője a Hantosi Tagóvoda vezetőjének vezetői megbízása
2013. június 30-napjával történő megszűnéséről – a Tagóvoda kiválására, azaz
megszűnésére tekintettel - munkáltatói jogkörében eljárva a Tagóvoda vezetőjét
írásban értesíti, a Tagóvoda vezetői megbízást visszavonja, melyhez Hantos Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 17. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti véleményezési jogkörében eljárva egyetértő
véleményét jelen Megállapodással megadja.
A megállapodás ezt követő pontja a finanszírozási kérdéseket rendezi. A
megállapodás e kérdésben az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Tündérkert Óvoda irányító
szerve a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv.
2. számú melléklete kiegészítő szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján az óvodai
feladat Hantos Község közigazgatási területére kiterjedő átadás-átvételét – Hantos
Község Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 15-napjáig a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti,
s
a
Hantosi
Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) pontjában
meghatározott állami költségvetési támogatás – legfeljebb a felvehető maximális
gyermeklétszámig terjedő - 2013. július és augusztus hónapokra járó összegét –
annak folyósítását követő 5 banki napon belüli utalással - átadja illetve az óvodai
feladat Daruszentmiklós Község közigazgatási területére kiterjedő átadás-átvételét –
Daruszentmiklós Község Önkormányzatával együttműködve – 2013. június 15napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére bejelenti, s a
Szederinda Tagóvoda tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b)
pontjában meghatározott állami költségvetési támogatás – legfeljebb a felvehető
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maximális gyermeklétszámig terjedő - 2013. július és augusztus hónapokra járó
összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon belüli utalással - átadja.
A társult Képviselőtestületek a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó működése
időpontját követően a Tündérkert Óvoda 2013. június 30-napjáig keletkezett
működési, fenntartási költségei ismeretében egymással elszámolnak.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy az
Intézményt érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást elkészíti, s azt Hantos
Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Daruszentmiklós Község
Önkormányzata részére 2013. augusztus 31-napjáig megküldi.
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Daruszentmiklós Község
Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást soron következő ülésén, de
legkésőbb 30 napon belül megtárgyalja, s annak elfogadása tekintetében döntést hoz.
Amennyiben határidőn belül a Képviselőtestületek döntést nem hoznak, az részükről
elfogadottnak tekintendő.
A megállapodás tervezet ezen rendelkezéseire külön is felhívja a figyelmet. E szerint
a 2013. augusztus 31-ig megküldött elszámolás tekintetében a képviselő-testületnek
15 napon belül döntést kell hoznia, ennek hiányában az elszámolás elfogadottnak
tekintendő és elszámolás elfogadását követően 30 napon belül Hantos
Község
Önkormányzata és Daruszentmiklós Község Önkormányzata a székhely
Önkormányzat felé esetlegesen fennálló összegszerűen megállapított tartozását
átutalással teljesíti, avagy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Hantos Község
Önkormányzata és/vagy Daruszentmiklós Község Önkormányzata túlfizetése esetén a
többletösszeget szintén utalás útján visszafizeti.
Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a társult
Önkormányzatok közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan állami költségvetési
jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős megállapítását követően az
érintett Önkormányzatok annak jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek.
A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos költségeke
a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a Tündérkert Óvoda
átszervezésével kapcsolatos költségeket Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata, a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde alapításával s valamennyi ahhoz
kapcsolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Hantos Község
Önkormányzatát, a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda alapításával s valamennyi
ahhoz kapcsolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Daruszentmiklós
Község Önkormányzatát terheli.
A megállapodást , és a következő napirendi pontokban tárgyalandó döntés
tervezeteket Pintérné Dr. Szekercés Anna ügyvéd készítette.
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Fischer József polgármester:
Bízik benne, hogy a dolgozók minden jogos juttatást megkapnak, s a következő egy
év során nem kerül sor követelésre.
Reméljük, hogy minden anyagi, pénzügyi részt megnyugtatóan le tudunk zárni , le
tudunk rendezni még Mezőfalvával a társulás megszűnése előtt.
Kéri, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
A napirendi ponttal kapcsolatban továbbá kérdés, egyéb hozzászólás nem
hangzott el.
Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mezőfalva – Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás megszűnése s azzal kapcsolatos elszámolásra
vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2013.( V. 27.) számú
határozata
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Mezőfalva –
Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnésére s
azzal kapcsolatos elszámolás
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta „Mezőfalva –
Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás megszűnésére s
azzal kapcsolatos elszámolásra” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az
alábbi döntéseket hozza:
I.
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata
Képviselőtestületével
és
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata Képviselőtestületével közösen dönt arról, hogy a Mezőfalva –
Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás Társulási
Megállapodását a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján 2013. június 30-napjáig
felülvizsgálni nem kívánják, mely által az Intézményi Társulás 2013. június 30napjával megszűnik.
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II.
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestülete, s Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Képviselőtestülete a Mezőfalván 2007. július 12.-napján kelt s 2008. augusztus
31-i hatállyal módosított Társulási Megállapodás megszűnéséhez kapcsolódóan
az alábbiakról állapodnak meg:
1.

A Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás
megszűnése alapján a Társulás keretében fenntartott:
1.1. Tündérkert Óvodából annak Hantosi Tagóvodája 2013. július 1-i
hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1)
bekezdése alapján kiválik, általános jogutódja Hantos Község
Önkormányzata Képviselőtestülete által alapított Hantosi Gesztenyés
Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde, melynek székhelye 2434 Hantos,
Köztársaság tér 1.
1.2. Tündérkert Óvodából annak Szederinda Tagóvodája 2013. július 1-i
hatállyal az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1)
bekezdése alapján kiválik, általános jogutódja Daruszentmiklós Község
Önkormányzata Képviselőtestülete által alapított Daruszentmiklósi
Szederinda Óvoda, melynek székhelye 2423 Daruszentmiklós, Daru sor
1/A.

2.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete rögzíti, hogy:
2.1. A Tündérkert Óvodát az 1. pontban foglaltakra tekintettel átszervezi,
melyre vonatkozó Alapító Okirat módosítását külön határozattal adja
ki.
2.2. A társult Önkormányzatok között közös tulajdon nem keletkezett, e
körben ezáltal egymással elszámolási kötelezettségük nem áll fenn:
2.2.1. a Tündérkert Óvoda intézményi székhelye elhelyezését biztosító
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48. sz. alatti ingatlan s a benne lévő
ingóságok tulajdonjoga Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatát,
2.2.2. a Hantosi Tagóvoda elhelyezését biztosító 2434 Hantos,
Köztársaság tér 1. sz. alatti ingatlan s a benne lévő ingóságok
tulajdonjoga Hantos Község Önkormányzatát,
2.2.3. A
Szederinda
Tagóvoda
elhelyezését
biztosító
2423
Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. sz. alatti ingatlan s a benne lévő
ingóságok
tulajdonjoga
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzatát
illetik meg.
2.3. A Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájában foglalkoztatott 2 fő
óvodapedagógus, 1 fő dajka, 1 fő – részmunkaidős - takarító munkakörű
közalkalmazott „közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 24. § (3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről”
szóló 2012. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói
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jogutódlással
történő
továbbfoglalkoztatásról
Hantos
Község
Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda-Bölcsőde helyi önkormányzati
költségvetési szerv keretében.
2.4. A Tündérkert Óvoda Szederinda Tagóvodájában foglalkoztatott 4 fő
óvodapedagógus,
2
fő
dajka
munkakörű
közalkalmazott
„közalkalmazottak jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. §
(3) bekezdésére figyelemmel a „Munka törvénykönyvéről” szóló 2012.
évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján történő munkáltatói
jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásról Daruszentmiklós Község
Önkormányzata Képviselőtestülete gondoskodik az általa alapított
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda helyi önkormányzati költségvetési
szerv keretében.
3.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a
Tündérkert Óvoda irányító szerve a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 2. számú melléklete kiegészítő
szabályok 2. c) pontja 2. alpontja alapján:
3.1. Az óvodai feladat Hantos Község közigazgatási területére kiterjedő
átadás-átvételét – Hantos Község Önkormányzatával együttműködve –
2013. június 15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága részére bejelenti, s a Hantosi Tagóvoda tekintetében
igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) pontjában
meghatározott állami költségvetési támogatás – legfeljebb a felvehető
maximális gyermeklétszámig terjedő 2013. július és augusztus
hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon
belüli utalással - átadja.
3.2. Az óvodai feladat Daruszentmiklós Község közigazgatási területére
kiterjedő átadás-átvételét – Daruszentmiklós Község Önkormányzatával
együttműködve – 2013. június 15-napjáig a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatósága részére bejelenti, s a Szederinda Tagóvoda
tekintetében igényelt a 2. számú melléklet II/1., II/2., II/3. b) pontjában
meghatározott állami költségvetési támogatás – legfeljebb a felvehető
maximális gyermeklétszámig terjedő - 2013. július és augusztus
hónapokra járó összegét – annak folyósítását követő 5 banki napon
belüli utalással - átadja.

4.

A társult Képviselőtestületek a Társulás 2013. június 30-napjáig tartó
működése időpontját követően a Tündérkert Óvoda 2013. június 30-napjáig
keletkezett működési, fenntartási költségei ismeretében egymással
elszámolnak.
4.1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy
az Intézményt érintő 2013. június 30-napjáig terjedő elszámolást
elkészíti, s azt Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és
Daruszentmiklós Község Önkormányzata részére 2013. augusztus 31napjáig megküldi.
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4.2. Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Daruszentmiklós
Község Önkormányzata Képviselőtestülete az elszámolást soron
következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalja, s annak
elfogadása tekintetében döntést hoz.
Amennyiben határidőn belül a Képviselőtestületek döntést nem hoznak,
az részükről elfogadottnak tekintendő.
4.3. Az elszámolás 4.1. és 4.2. pont szerinti elfogadását követően 30 napon
belül:
4.3.1. Hantos Község Önkormányzata és Daruszentmiklós Község
Önkormányzata a székhely Önkormányzat felé esetlegesen
fennálló összegszerűen megállapított tartozását átutalással
teljesíti,
4.3.2. avagy Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Hantos Község
Önkormányzata
és/vagy
Daruszentmiklós
Község
Önkormányzata túlfizetése esetén a többletösszeget szintén utalás
útján visszafizeti.
5.

Amennyiben az Intézményi Társulás fennállásának időtartama alatt a
társult Önkormányzatok közös óvodai feladatellátásához kapcsolódóan
állami költségvetési jogosulatlan igénybevétel történt, úgy annak jogerős
megállapítását
követően
az
érintett
Önkormányzatok
annak
jogkövetkezményei viselése tekintetében egyeztetnek.

6.

A Társulási Megállapodás megszűnésével s az elszámolással kapcsolatos
költségeket a társult Önkormányzatok közösen viselik, azzal hogy a
Tündérkert Óvoda átszervezésével kapcsolatos költségeket Mezőfalva
Nagyközség Önkormányzata, a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde alapításával s valamennyi ahhoz kapcsolódó intézkedés
meghozatalával kapcsolatos költség Hantos Község Önkormányzatát, a
Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda alapításával s valamennyi ahhoz
kapcsolódó intézkedés meghozatalával kapcsolatos költség Daruszentmiklós
Község Önkormányzatát terheli.
III.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a II. pontban foglalt
tartalommal létrejövő az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Megállapodás
aláírására s annak a feladat átadás-átvételére tekintettel történő a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére való megküldésére.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő:

legkésőbb 2013. június 15.
IV.

20

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete vállalja, hogy – a Tündérkert
Óvoda vezetőjével együttműködve – az Mt. 37. §-38.§-ban foglaltak szerint a
Tündérkert Óvoda Hantosi Tagóvodájában foglalkoztatott közalkalmazottakat a
munkáltató személyében bekövetkező változásról, mint átvevő munkáltató
alapítója tájékoztatja.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő:

legkésőbb 2013. június 15.
4. napirend

Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata
megállapítása és kiadása
A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Hantos község lakossága részéről olyan visszajelzés érkezett, hogy nagyon örülnek
annak, hogy a hantosi Óvoda bővülni fog, hogy óvoda-bölcsődévé alakul át, hogy
több gyermek - minden bölcsődés és óvodás korú gyermek- felvétele lehetővé válik.
Az biztos, hogy az első időszak mindenkinek nehéz lesz. A nyári időszakban nagyon
sok munka lesz mind az óvónőknek, mind az önkormányzatnak egyaránt a változások
miatt. A két csoportszoba közötti fal elbontásával nagyobb csoportszobát tudunk
kialakítani, illetve a jelenleg altatóként használt csoportszoba és raktár helyiség közöti
falat bontjuk ki.
A nyári felújítási munkákba a lakosságot is szeretné bevonni azért, hogy a szülők is
érezzék a változást. Érezzék azt, hogy az Ő munkájuk is benne lesz abban, hogy
gyermekeik szebb és jobb körülmények közé kerülnek az óvodában.
Az alapító okirat meghozatalára szükség van ahhoz, hogy az új, átalakult intézmény
megfelelően , időben indulni tudjon.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
A napirendi pont keretében a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde
alapító okiratával kapcsolatos döntést kell meghozni. Azok a feladatok, építési
munkák, melyekről a polgármester úr beszél, ebből a szempontból részletkérdés.
Ugyanakkor szeretné ismét hangsúlyozni, hogy az átalakítás, bontás előtt szükséges
statikus és építész munkáját igénybe venni, a bontást megterveztetni, a szükséges
engedélyeket beszerezni. Ezen szakemberek véleménye, a szükséges engedélyek
nélkül az átalakítási munkálatokat ne kezdjük el.
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Ahogy az előző napirendi pontnál is említette az alapító okirat tervezetét is Pintérné
Dr. Szekerczés Anna ügyvéd készítette.
Arról is beszélt az előző napirendi pont kapcsán, hogy Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2013. április 24-én tartott ülésén 43/2013. (IV.24.) számú
határozatával kinyilvánította azon szándékát, hogy
Mezőfalva Nagyközség
Önkormányzata Képviselőtestületével és Daruszentmiklós Község Önkormányzata
Képviselőtestületével fenntartott, a Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján
2013. június 30-napjáig felülvizsgálni nem kívánja, mely által az Intézményi Társulás
2013. június 30-napjával megszűnik valamint kinyilvánította azon szándékát is, hogy
a Társulás megszűnését követően egy két csoportos intézmény, melyből az egyik
óvodai, a másik óvodai-bölcsődei csoport, fenntartásával kíván gondoskodni.
2013. április 24-én tartott Képviselő-testületi ülésen részletesen tájékoztatta a
Képviselő-testületet az átszervezéssel illetve a létrehozni kívánt intézmény típussal
kapcsolatos jogszabályi előírásokról.
Tekintettel arra, hogy a 2013. április 24-én meghozott döntés átszervezésnek minősül
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.)83. § (3)
bekezdése alapján a fenntartónak ) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával,
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az
óvodaszék,a szülői szervezet.
véleményét. Ezen vélemények kialakításához minden olyan információt
hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők részére, amely a
fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az
információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett,
megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb,
illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés tervezetét. A tervezetet a
döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult
szakszervezeteknek.
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szándéknyilatkozat meghozatalát
követően valamennyi döntés tervezetet- megküldtük az óvoda alkalmazotti
közössége illetve a véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az
intézményátszervezéséről, megszüntetéséről.
A Szülői Munkaközösség és az Alkalmazotti Közösség véleményét a képviselőtestületi tagok megkapták. (A jegyzőkönyvhöz csatolva ). A kiküldött anyagból
látható, hogy mind a szülői munkaközösség, mind az intézmény alkalmazotti
közössége támogatta a képviselő-testület szándékát, az egységes óvoda-bölcsőde
létrehozását.
Az átszervezés a Hantosi Tagóvodába járó gyermekek jogviszonyát, illetve a
közalkalmazottak jogviszonyát nem érinti, a jogutód intézményben folytatódik mind
az óvodai, mind a közalkalmazotti jogviszony.
Az Nkt. 84. § (3) bekezdése alapján a fenntartó tanítási évben, továbbá - a júliusaugusztus hónapok kivételével - nevelési évben óvodát nem szervezhet át, nem
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szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,óvodai csoportot nem szerveztethet át,
és nem szüntettethet meg, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni
a fenntartó jogutódlással történő megszűnésekor, az önkormányzatok szétválásával
összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó halálakor, ha van, aki a
tevékenység folytatására jogosult.
Az Nkt. 84. § (5) bekezdése szerint az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést
nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor
tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet
megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény
által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű
használatra.
Az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási
intézmény fenntartói jogának átadásával,
a nevelési-oktatási intézmény
átalakításával, amely történhet egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás, a nevelési-oktatási intézmény
megszüntetésével az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és
megszüntetésével kapcsolatban.
Az intézmény létrehozásáról
az alapító okirat elfogadásával dönt a képviselőtestület.
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény (Áht.) 11. § (1) bekezdése alapján az
alapító szerv jogosult a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül
megszüntetni.
Az Áht. 11. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv általános jogutódlással
történő megszüntetése átalakítással történhet. Az átalakítás lehet egyesítés vagy
különválás. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás.
Az Áht. 11. § (3) bekezdése alapján a beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv
megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv. Összeolvadás esetében az
egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő
új költségvetési szerv. Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszűnik.
Az intézmény átszervezésének, megszüntetésének pénzügyi kihatásai is vannak.
A képviselő-testületnek módosítania kell költségvetési rendeletét, mert a döntés érinti
az intézmény költségvetését, létszámkeretét.
Az átszervezés során nem szabad elfeledkezni az intézményi dokumentumok
felülvizsgálatáról, módosításáról sem.. Az alapító okirat elfogadása mellett
módosítani kell illetve el kell készíteni az intézménynek a szabályzatokat: a
szervezeti és működési szabályzatot, a minőségirányítási programot, a pedagógiai
programot, valamint a házirendet.
Az Nkt. 85. § (1) bekezdése alapján a fenntartónak, a működtetőnek, ha egyetértési
joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja
tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.
Elkészültek a MÁK felé benyújtandó törzskönyvi bejegyzéshez szükséges iratok is.
OM azonosító igénylésére is sor került.
Fischer József polgármester:
Többszöri egyeztetés után abban maradtunk, hogy a konyha dolgozói továbbra is az
önkormányzat alkalmazásában lesznek. Ezt a döntést több minden indokolja. Egy
kézben lesz az áfa bevallás, s nagyon sok adminisztrációs feladat elvégzése is.
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Az óvodai étkeztetés és a munkahelyi étkeztetés az óvoda feladatai között marad,
hiszen az kötelező, mivel egész napos intézményről van szó.
Ha a konyha dolgozói az önkormányzat alkalmazásában maradnak, akkor nem kell
két áfa bevallást készítenünk, a leendő intézményvezetőnek kevesebb gazdálkodási
feladata lenne, nem kellene átutalásokat végeznie.
Az önkormányzat adminisztrációja az áfa bevallások elkészítése miatt egyszerűbbé
válna, az élelmezési számlák utalása is zökkenő mentesen történne, hiszen az óvoda
számláit szinte kétnaponta utalni kell.
Úgy gondolja, hogy a napi életben ez nem jelentene változást, hiszen jelenleg is így
zajlik e feladat végrehajtása.
Horváthné Varjas Krisztina tagóvoda vezető:
A konyha dolgozói eddig is az önkormányzat alkalmazottai voltak. Nem éri őket
váratlanul, hogy továbbra is azok maradnak.
Sajnos amióta az önkormányzat dolgozói lettek a konyha dolgozói, azóta feszültséget
érez a konyha és az óvoda dolgozói között.
Nincs meg az az összhang,
együttműködés, ami korábban volt.
A feszültséget generálja, hogy nem egy a konyha és az óvoda fenntartója és a
munkáltatója.
Gálné Papp Erika jegyző:
A konyhai dolgozók már 2002-től nem az óvoda alkalmazottaiként végezték
munkájukat, előbb a Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény dolgozói lettek, majd a
Mezőfalva Nagyközséggel történő társuláskor az Önkormányzat alkalmazásába
kerültek.
Javasolja, hogy a tagóvoda vezető asszony által felvetett , a konyha és óvoda dolgozói
közötti együttműködési probléma megoldása érdekében
a polgármester úr
részvételével az óvodavezető, s dolgozói közösen üljenek le a konyha dolgozóival
együtt, s beszéljék meg a meglévő problémákat, s közösen próbálják a feszültséget
megszűntetni.
Fischer József polgármester:
Úgy érzi, hogy minden dolgozó fél attól, hogy ez a változást mit fog hozni. Mindenki
félti az állását, a munkahelyét.
Biztosan elmondhatja, hogy jelenleg senkinek nincs veszélyben a munkahelye.
Minden jelenlegi dolgozó munkájára szükség van, sőt szükség lesz létszám bővítésre,
új munkatársakra is.
Le kell ülni és meg kell beszélni, hogy kinek mi a feladata. Természetesen lesznek új
feladatok is, amit majd meg kell oldani.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata megállapítása és kiadására vonatkozó
határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2013.( V. 27.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata
megállapítása és kiadása
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okirata megállapítására s
kiadására” vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:
I.
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Hantosi Gesztenyés Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratát 2013. július 1-i hatállyal az alábbi
tartalommal adja ki:
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde
Alapító Okirata
Az Alapító Okirat 5. pontjában megjelölt Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete, mint alapító és irányító szerv „a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában, s az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában
foglalt hatáskörében eljárva az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII 31.) Kormányrendelet 5. §-ában s a „nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében foglalt tartalommal a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde – mint helyi önkormányzati
költségvetési szerv - Alapító Okiratát 2013. július 1-jei hatállyal az alábbiakban
állapítja meg:
1.

A költségvetési szerv neve:

Hantosi
Gesztenyés
Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde

2.

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
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Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
75/2013.
(V.27.) számú határozata
3.

A költségvetési szerv székhelye:
Köztársaság tér 1. sz.

4.

A költségvetési szerv közvetlen jogelődje, s alapítása módja:

5.

6.

2434

Hantos,

4.1.

Közvetlen jogelődje:

Tündérkert Óvoda
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 48.
sz.,
melynek
Tagóvodájaként
működött a Hantosi Tagóvoda.

4.2.

Alapítása módja:

A Tündérkert Óvodából a Hantosi
Tagóvoda Áht. 8. § (3) bekezdése
szerinti kiválásával jön létre a
Hantosi
Gesztenyés
Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde.

A költségvetési szerv alapító, fenntartó és irányító szerve, székhelye:
Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete
2434 Hantos, Nagylóki u. 3. sz.
A költségvetési szerv típusa: többcélú köznevelési intézmény: egységes
óvoda-bölcsőde
6.1. Óvodai csoportok száma:
2
6.2. A felvehető legmagasabb gyermeklétszám: 50 gyermek
Ebből: 1 óvodai csoport:
30 gyermek,
1 óvodai-bölcsődei csoport:
15 óvodás + 5 bölcsődés korú
gyermek

7.

A költségvetési szerv működési területe: Hantos Község Önkormányzata
teljes közigazgatási területe.

8.

A költségvetési szerv jogállása, gazdálkodási besorolása:
8.1. Önálló jogi személy. Önállóan működő, az előirányzatai feletti
rendelkezési
jogosultság
tekintetében
részjogkörű,
önálló
bérgazdálkodási jogosultsággal - önálló adószámmal s pénzintézeti
számlával rendelkező helyi önkormányzati költségvetési szerv.
8.2. A költségvetési szerv saját éves költségvetéssel és költségvetési
beszámolóval rendelkezik, mely Hantos Község Önkormányzata
költségvetési, illetőleg zárszámadási rendeletébe épül be.
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8.3. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait – munkamegosztási megállapodás
alapján - a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
9.

A költségvetési szerv jogszabály által meghatározott közfeladata:
A
„Magyarország
helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott óvodai ellátás, s
a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi
CXC. tv. 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti
óvodai
nevelési
feladat,
továbbá
bölcsődei feladat ellátása.

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
10.1. TEÁOR ’08 alapján:

8510’08 Iskolai előkészítő oktatás

10.2. Szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés

10.3. Szakfeladati rend szerinti alaptevékenységei:

10.3.1.
10.3.2.

10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.

Megnevezés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, ellátása:
Sajátos nevelési igényű gyermek: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a
szakértői bizottság szakértői szakvéleménye
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi,
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral, (súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartás
szabályozási zavarral) küzd.
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Bölcsődei ellátás (2. életévüket betöltött
gyermekek napközbeni ellátása egységes
óvoda-bölcsődei csoportban)

Szakfeladat száma
851011

851012

562912
562917
889101

11. A költségvetési szerv vezetője:
Az óvodavezető: akit nyilvános pályázat alapján meghatározott időtartamra
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete bíz meg, s gyakorolja
tekintetében – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben foglalt rendelkezések szerint – a munkáltatói jogokat.
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Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Hantos Község Önkormányzata
Polgármestere.
A költségvetési szervet az óvodavezető képviseli.
12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjai:
12.1. Közalkalmazottak, akiknek jogviszonyára a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályai
rendelkezéseiben foglaltak az irányadók.
12.2. További jogviszonyokra a „Polgári törvénykönyvről” szóló mindenkor
hatályos törvényi rendelkezések az irányadóak.
13. A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon:
13.1. A hantosi 51 hrsz-ú, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. sz. alatti
ingatlan, melyben a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde nyert elhelyezést.

13.2. A költségvetési szerv által használt 13.1. pont szerinti ingatlan – a benne
lévő berendezések, ingóságok – Hantos Község Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában állnak, melyekre nézve a költségvetési szervet
térítésmentes használati jog illeti meg.
14. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv a 13. pont szerint rendelkezésére bocsátott
vagyontárgyakat – Hantos Község Önkormányzata mindenkor hatályos
vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletében foglalt szabályok
szerint – az óvodai nevelési feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem
idegenítheti, és nem terhelheti meg azokat. A vagyon feletti rendelkezési jog
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestületét illeti meg.
15. A költségvetési szerv vállalkozói tevékenységet nem folytat.
II.
1.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér
Megyei Igazgatóság részére a törzskönyvi nyilvántartásba történő 2013. július 1jei hatályú bejegyzése érdekében 8 napon belül küldje meg.
Felelős: Fischer József
polgármester
Határidő: döntést követő 8 nap
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2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert
Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratának „az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József
polgármester
Határidő: 2013. június 30.
5. napirend
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Mivel az egységes óvoda- bölcsőde önkormányzatunk fenntartása alá fog tartozni
szükség van a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának
módosítására is.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket,
hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
Tekintettel arra, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsődét, mint
önállóan működő költségvetési szervet hozta létre a képviselő-testület, így
gazdálkodási feladatai ellátása érdekében – külön jóváhagyandó munkamegosztási
megállapodás alapján- szükséges annak a költségvetési szervnek a meghatározása,
amely az önállóan működő költségvetési intézmény ezen feladatait ellátja.
Ez a költségvetési szerv a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal, amely nemcsak a
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes óvoda és Bölcsőde gazdálkodási feladatait, hanem
a Nagylóki Csicsergő Óvoda- Bölcsőde gazdálkodási feladatait el kell lássa szintén
külön jóváhagyandó munkamegosztási megállapodás alapján. Ezen okból van
szükség a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására .
Fischer József polgármester:
Megkérdezi van-e valakinek még kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz?
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.
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Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 76/2013.( V. 27.) számú
határozata
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
A Képviselőtestület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata I.
számú módosító okirata tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg:
NAGYLÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Hantos
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát 2013. július 1.-i hatállyal az alábbiak
szerint módosítja, mely az I. számú módosítás:
1.

Az Alapító Okirat 4. pontjának címe kiegészül „az Alapító Okirat
módosításáról” mondatrésszel, továbbá a 4. pont szerinti határozatok 4.1.
pont szerinti számozást kapnak, melynek címe: „A költségvetési szerv
létrehozásáról rendelkező határozatok száma”, az 4.1. és 4.2. pontok 4.1.1.
és 4.1.2. pontokra módosulnak.

2.

Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül az alábbi 4.2. ponttal:
„4.2. Az Alapító Okirat I. számú módosítását elfogadó s a módosítással
egységes szerkezetbe foglaló határozatok száma:
4.2.1. Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestülete 71./2013.
(V.22.) számú határozata
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4.2.2. Hantos Község Önkormányzat
(V.27.) számú határozata”
3.

Képviselőtestülete

76./2013.

Az Alapító Okirat 10. pontja kiegészül az alábbi bekezdéssel:
„A Közös Önkormányzati Hivatal látja el – munkamegosztási megállapodás
alapján a:
- Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde - székhelye: 2434
Hantos, Köztársaság tér 1. sz. – és a
- Nagylóki Csicsergő Egységes Óvoda – Bölcsőde székhelye: 2435 Nagylók,
Hunyadi utca 5/C. sz. helyi önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi - gazdálkodási
feladatait.„
II.

A Képviselőtestület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát
az I. pont szerinti módosítással az l. számú mellékletben foglalt tartalommal
egységes szerkezetbe foglalja, s felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
III.
1.

A Képviselőtestület felkéri Nagylók Község Önkormányzata Polgármesterét,
hogy a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását,
továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratát a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága – 8000
Székesfehérvár, Petőfi u. 5. sz. - részére a változás átvezetése érdekében 8
napon belül küldje meg, s kérje a törzskönyvi adatokban a módosítás 2013.
július 1-jei hatályú bejegyzését.

2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a Nagylóki Közös
Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosításának „az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. tv.
rendelkezései szerinti közzétételéről gondoskodjon.
Felelős: Fischer József
polgármester
Határidő: 2013. június 30.
6. napirend

Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátása
megbízás
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
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Fischer József polgármester:
A Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetői feladatainak
ellátásával javasolja Horváthné Varjas Krisztinát megbízni a magasabb vezetői
pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június 30-napjáig.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
A Képviselő-testületnek az intézmény vezetői álláshely meghirdetésén túl, a
pályáztatási eljárás lefolytatásáig dönteni kell az átmeneti időszakban kit bíz meg az
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatellátással, a jelenlegi tagóvoda vezető
átmeneti időszakra történő megbízása mellett az intézmény vezetői álláshelyének
meghirdetéséről is döntenie kell.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.)83. § (3)
bekezdése alapján a fenntartónak ) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával,
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az
óvodaszék,a szülői szervezet véleményét. Ezen vélemények kialakításához minden
olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők
részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény
kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezzel kapcsolatos döntés tervezetet
megküldtük az óvoda alkalmazotti közössége illetve a Szülői Munkaközösség részére.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Megkérdezi, hogy Horváthné Varjas Krisztina mikor szerzi meg a közoktatási vezetői
pedagógiai szakvizsgát ?
Horváthné Varjas Krisztina tagóvoda vezető:
Május 24-én volt az utolsó szigorlat , így az első éve már meg van. Az államvizsga
az várhatóan 2014. június közepén lesz.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Miért 5 évre szól a pályázati felhívásban a vezetői megbízás ? Mi alapján lehet a
vezetői megbízást visszavonni?
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Gálné Papp Erika jegyző:
A intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskör , a magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás
5 évre adható és a határozott idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten
megbízható magasabb vezetői feladatok ellátásával, ez esetben is szükséges a
pályáztatási eljárás lebonyolítása.
Az intézményvezető vezetői megbízatását annak lejárta előtt a Kjt. vonatkozó
rendelkezései alapján lehet visszavonni.
Fischer József polgármester:
Nem tudni, hogy lesz e megfelelő pályázó a vezetői álláshelyre. Javasolja, hogy
Horváthné Varjas Krisztinát bízzuk meg a pályázat a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően. Horváthné Varjas Krisztina vállalta e feladat ellátását.
A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde vezetői beosztása ellátása megbízásra vonatkozó határozati javaslatot
fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 77/2013.( V. 27.) számú
határozata
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátására
megbízás
Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde vezetői beosztása ellátása
megbízására vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület a „közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” rendelkező 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet 5. § (17) és (18) bekezdésében foglaltak szerint a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde – új köznevelési intézmény
alapítása időpontjától, azaz 2013. július 1-napjától kezdődően a magasabb
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vezetői pályázat elbírálása időpontjáig, de legkésőbb 2014. június 30-napjáig –
az intézményvezetői feladatainak ellátásával
Horváthné Varjas Krisztina Asszonyt
bízza meg, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll. A
Képviselőtestület a vezetői pótlék összegét a Kjt. 70. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a pótlékalap 200 százalékában határozza meg.
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert hogy a vezetői megbízással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:

Fischer József
polgármester

Határidő: 2013. június 30.

7. napirend
A Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői
beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívás
A képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A pályázati kiírással kapcsolatban már szinte minden részletet megtárgyalt a
képviselő-testület az előző napirendi pont keretében.
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Gálné Papp Erika jegyző:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nk. tv.) 83.
§ (2) bekezdés f) pontja határozza meg a fenntartói feladatokat a közoktatási
intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.
A intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható
képviselő-testületi hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében, amelyet pályázat útján kell
meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat kiírója határozza meg. A
pályázat kiírásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a nemzeti
köznevelésről szóló törvényen kívül , a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény ( továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X.
8.) Kormányrendelet ( továbbiakban: Kormányrendelet), továbbá a nemzeti

34

köznevelésről szóló törvény
Kormányrendelet tartalmazza.

végrehajtásáról

szóló

229/2012.

/VIII.

28./

A magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás 5 évre adható és a határozott
idő lejártát követően a közalkalmazott ismételten megbízható magasabb vezetői
feladatok ellátásával, ez esetben is szükséges a pályáztatási eljárás lebonyolítása.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. vonatkozó rendelkezései
értelmében magasabb vezető illetve a vezetőbeosztás ellátására megbízást az kaphat,
aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, aki büntetlen előéletű, 18.
életévét betöltötte, szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik és magyar
állampolgár. Ezek az úgynevezett minimális feltételek, amelyektől egyetlen egy
pályázat kiírásánál sem lehet eltekinteni.
Közoktatási intézmény vezetésére új megbízást az kaphat, aki rendelkezik pedagógus
szakvizsgával. ( 277/1997. Kormányrendelet 20. §. (5) bekezdés).
Teljes részletességgel meghatározott eljárásrendet kell követni a lebonyolításánál,
amelyet a jegyző és hivatala bonyolít le az intézményi közösséggel együttműködve.
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat
alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton
részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő
rendelkezése hiányában - a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása
nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás
betöltése pályázat alapján történik.
A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (a továbbiakban: KSZK) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett
a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében
pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban:
álláshirdetés) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén a helyben szokásos módon
köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való
közzétételt is előírhat.
Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást - a
Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározottakon túl - az Oktatási és Kulturális
Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetői, vezetői megbízás esetén közzé
lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani, ami a
KSZK honlapján való közzétételtől számított harminc napnál rövidebb nem lehet.
A Kormányrendelet 5. §. (8) bekezdése alapján a pályáztató a vezetési programokat az
Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel véleményeztetheti.
Az intézményvezetői megbízás feltételeit 2012. szeptember 1-től a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §-a határozza meg.
A Nk. tv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint új szabályai vannak a nevelési
oktatási intézmény intézményvezetői megbízásnak, bővültek és szigorodtak a
feltételek, melyeket a pályázati felhívás tartalmaz.
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A köznevelési törvény 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján az intézményvezetői
pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról
a nevelőtestület dönt.
A Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése szerint a pályázattal kapcsolatos vélemények
kialakításához a pályázatnak a nevelőtestület részére történő átadás napját követő első
munkanaptól számítva legalább harminc napot vagyunk kötelesek biztosítani.
A köznevelési törvény 83. § (3) e) pontja és (4) bekezdése alapján az intézményvezető
megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntés előtt be kell
szerezni továbbá az intézmény alkalmazotti közössége, az óvodaszék (jelenleg nem
működik), a szülői szervezet, véleményét.
A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetővé tételének napjától
számítva – legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő 30 napon belül (soron
következő ülésen) el kell bírálni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( továbbiakban: Nkt.)83. § (3)
bekezdése alapján a fenntartónak ) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával,
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy
véleményének kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az
óvodaszék,a szülői szervezet véleményét. Ezen vélemények kialakításához minden
olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezők
részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény
kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább
tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére.
Fenti jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezzel kapcsolatos döntés tervezetet
megküldtük az óvoda alkalmazotti közössége illetve a Szülői Munkaközösség részére.
A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés,
el.

hozzászólás nem hangzott

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
felhívásra vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 78/2013.( V. 27.) számú
határozata
A Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodavezetői beosztásának
ellátására vonatkozó pályázati felhívás

Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői beosztásának ellátására
vonatkozó pályázati felhívás közzétételére vonatkozó javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. Hantos Község Önkormányzata Képviselőtestülete a „közalkalmazottak
jogállásáról” szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján az
alábbiak szerint pályázatot hirdet a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes
Óvoda- Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására az
alábbiak szerint:
Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a "közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján
pályázatot hirdet
Hantosi Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde óvodavezető (magasabb
vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.
október 1-től- 2018. augusztus 15 -ig szól.
A munkavégzés helye: Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1. sz.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes
működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásánaknevelésének megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
feladatokat ellátó Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos
együttműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a „közalkalmazottakról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben” szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus, konduktor-óvodapedagógus végzettség és
szakképzettség,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
• legalább hatvan órás felkészítésben elsajátította a három évnél fiatalabb
gyermekek gondozásához szükséges alapismereteket, vagy
•
rendelkezik a bölcsődei gondozói, bölcsődei szakgondozói munkakör
betöltéséhez szükséges, külön jogszabály szerinti szakképzettséggel.
• legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen
alkalmazás,
• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy
• büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától
eltiltás hatálya alatt,
• vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai életrajz,
• az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok
másolata,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget
igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,
• közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági
bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a
foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
• szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
• nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők
részére pályázata tartalmának megismeréséhez,
• nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,
• amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre
irányuló írásbeli nyilatkozat.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József Hantos
Község Önkormányzata Polgármestere nyújt, a 25/506-000-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
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• Postai úton, a pályázatnak Hantos Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki u. 3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 447/2013. ,
valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
• Személyesen: Fischer József Polgármester, 2434 Hantos, Nagylóki u. 3. sz.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvényben s a
„nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ában s
a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet
5.§-ában meghatározott szervezetek
véleményezik, melyet követően a pályázatokról Hantos Község Önkormányzata
Képviselőtestülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a
kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal
2. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a pályázati felhívásnak a Nemzeti
Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális
Közlönyben és a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő
közzététele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. május 31.
8. napirend
Az önkormányzat szakfeladat rendjének meghatározása
A
képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Kéri, hogy a napirendre vonatkozóan mondják el véleményüket, hozzászólásaikat.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:
A helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok 2010. január 01.től már nem szerepelhetnek a Körjegyzőség illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati
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Hivatal alapító okiratában, ezért a szakfeladatok külön határozatban foglaltak alapján
kerültek a törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentésre.
Az önkormányzati faladatok köréből 2013. január 1-től kikerültek az iskolai oktatás,
valamint egyes szociális ellátások átkerültek a járási hivatalokhoz, ezért az alábbi
szakfeladatok módosítása vált szükségessé.
Ezért javasoljuk, hogy az önkormányzat szakfeladat rendje a tevékenységi köre miatt
az alábbi szakfeladatokkal bővüljön, illetve a nem használt szakfeladatok törlésre
kerüljenek valamint a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal illetve a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde által ellátott szakfeladatok a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okiratában kell szerepeltetni, így az Önkormányzat szakfeladataiból
törölni kell..
Törlésre javasolt szakfeladatok:
a) szakmai alaptevékenység (közfeladat)
381201 Egészségügyi és más fertőzőveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása,
átrakása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
821900 Fénymásolás, egyé irodai szolgáltatás
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komlex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
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 nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
882112 Időskorúak járadéka
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
960301 Hadisírok létesítése, gondozása
Javasljuk törölni az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok közül a Nagylóki
Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott alábbi szakfeladatokat:
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841114
841115
841117
841118

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati Képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

Javasljuk törölni az Önkormányzat által ellátott szakfeladatok közül a Hantosi
Gesztenyés Kert Egységes Óvoda- Bölcsőde által ellátott alábbi szakfeladatokat:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az alábbi szakfeladatokat pedig javasljuk felvenni az Önkormányzat szakfeladatai
közé.
Új szakfeladatok:
a.) Szakmai alaptevékenység ( közfeladat)
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.
feladatok
b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység
842155
890505
932919

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

f) technikai szakfeladat:
841902
841906
841907

Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

A napirendi ponttal kapcsolatban

kérdés, egyéb
el.

hozzászólás nem hangzott

Fischer József polgármester:
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Az önkormányzat szakfeladat rendjének
meghatározására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
három igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2013.( V. 27.) számú
határozata
Az önkormányzat szakfeladat rendjének meghatározása
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében az „ Önkormányzati szakfeladat rend meghatározása” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
1. Hantos
Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Hantos
Községi Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 2013. évi
szakfeladatait az alábbiak szerint határozza meg:
I. Alaptevékenysége:
Szakfeladat
Megnevezés
a) szakmai alaptevékenység (közfeladat)
360000
Víztermelés-, kezelés, - ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
381103
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása,
átrakása
421100
Út, autópálya építése
522001
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
750000
Állat-egészségügyi ellátás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841126
Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
841154
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
841191
Nemzeti ünnepek és programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402
Közvilágítás
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
862101
Háziorvosi alapellátás
862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042
Ifjúság-egészségügyi gondozás
869052
Település-egészségügyi feladatok
879017
Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
882111
Aktív korúak ellátása
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
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882123
882124
882129
882201
882202
882203
889201
889921
889922
889923
889924
890441
890442
890443
910502
működtetése
931102
960302

Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
közművelődési intézmények, közösségi színterek
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Köztemető-fenntartás és működtetés

b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység
561000
562100
562917
562920
680001
680002
842155
890505
900400
931201
931301
támogatása
932919

Éttermi és mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Versenysport tevékenység és támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

c) befektetési célú szakfeladat
nincs
d) államháztartáson kívüli támogatás
889942
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890301
Civil szervezetek működési támogatása
890302
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
e) államháztartáson belüli támogatás
854314
Szociális ösztöndíj
f) technikai szakfeladat
841901
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902
Központi költségvetési befizetések
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841906
841907
882000

Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

II. Vállalkozási tevékenysége:
Hantos Községi Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez.
III. Hantos
Község Önkormányzata Képviselőtestülete Hantos
Község
Önkormányzata 2013. évtől érvényes ténylegesen végzett, adóalanyiságával
összefüggő TEÁOR'08 besorolás szerinti egyéb tevékenységeit az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Hantos Község Önkormányzata 2013. január 1-től érvényes ténylegesen végzett,
adóalanyiságával összefüggő TEÁOR'08 besorolás szerinti egyéb tevékenységei:
fő tevékenység 8411 Általános közigazgatás
a) szakmai alaptevékenység (közfeladat)
3600
3700
5610
8130

Víztermelés-, kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Éttermi, mozgó vendéglátás
Zöldterület-kezelés

b) szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység
5610
5621
5629
6820

Éttermi és mozgó vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés
Egyéb vendéglátás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Hantosi Községi
Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó 2013. évi szakfeladatait a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága- 8000 Székesfehérvár,
Petőfi u.5.szám- részére a változás átvezetése érdekében 8 napon belül
küldje meg s kérje a törzskönyvi adatokban annak 2013. július 1-ei
hatályú bejegyzését.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Hantos Község
Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó 2013. évi szakfeladatait „ az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. május 31.
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9. napirend
Bejelentések
l./ Óvoda felújítási, átalakítási munkái.
Hangyál Csaba települési képviselő:
Már többször beszéltünk arról, hogy az óvoda jelentős változáson megy keresztül. Az
egységes óvoda-bölcsőde kialakítása miatt jelentős felújítási átalakítási munkákra van
szükség.
Attól tart, hogy július hónap közepétől kevés lesz az idő arra, hogy az átalakítási
munkák megtörténjenek, szeptemberben az intézmény zökkenőmentesen indulni
tudjon. Ha falakat kell bontani, s új falakat felhúzni, az elég nagy munka. Félő, hogy a
falak nem száradnak ki, a felújítási, festési munkákat időben nem tudják befejezni a
szakemberek. Javasolja, hogy már július l-től zárjon be az óvoda azért, hogy a
felújítási munkák mielőbb megkezdődhessenek.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Tudomása szerint az óvodát előbb bezárni csak akkor lehet, ha minden szülő
hozzájárul. Ha egy szülő is van, aki nem járul hozzá, akkor nem zárhatjuk be előbb az
óvodát.
Fel kell mérni majd azt is, hogy milyen legyen az óvoda nyitva tartása. Reggel hány
órától fogadja az óvoda a gyermekeket és ,meddig.
Vannak olyan szülők, akik szeretnék, ha korábban nyitna az óvoda azért, hogy időben
el tudjanak indulni a munkába. Vannak , akik nem tudják , vagy csak segítséggel
megoldani azt, hogy a gyermekek reggel elvigyék az óvodába.
Fischer József polgármester:
Véleménye szerint az óvoda felújítási munkái időben el fognak készülni. Vannak
közfoglalkoztatásban résztvevő kőműveseink, akik nagyon jó szakemberek.
A szülők segítségét is igénybe szeretné venni, bízik benne, hogy sokan vállalnak majd
társadalmi munkát. Ha a szülők egyetértenek azzal, hogy július l-től megkezdhessük
a felújítási munkákat, akkor nem lesz akadálya. A statikussal, építésszel már
felmérték az épület állapotát, úgy nyilatkozott, hogy nincs akadálya a bontási
munkálatoknak.
Horváthné Varjas Krisztina tagóvoda vezető:
Valóban vannak olyan szülők, akik szeretnék, ha az óvoda korábban fogadná a
gyermekeket. Van aki korán indul a munkába, s nem tudja gyermekét az óvoda
nyitásig hova tenni.
Fel fogja mérni az igényeket. Felméri azt is, hogy hozzájárulnak-e a szülők ahhoz
hogy a felújítási munkák miatt az óvoda június 30-napjával bezárjon.
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Fischer József polgármester:
A szülők véleményét mindenképpen meg kell ismerni. Ha megismertük a szülők
álláspontját, akkor lehet a döntést meghozni mind a felújítás megkezdésének
időpontjával, mind az óvoda nyitva tartásával kapcsolatban.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testületi ülésen további kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 19.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Fischer József
polgármester

Gálné Papp Erika
jegyző

/ : Hangyál Csaba :/
jkv. hitelesítő

