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üléséről.
Az ülés helye: Községháza.
Jelen vannak: Fischer József polgármester
Fischerné Koncz Katalin
Hangyál Csaba
Suhaj Józsefné
Zab Zsuzsanna
települési képviselő
Továbbá:
Gálné Papp Erika körjegyző
Koncz Tímea külsős alpolgármester
Horváth Jánosné jegyzőkönyvvezető

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

települési

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Fischerné Koncz Katalin
települési képviselőt megválasztotta.
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert meghívóban
szereplő napirendi pontokat kapcsolatban még januárban meg kell tárgyalni és
dönteni kell bennünk.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:

Napirend:
A Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

1./

Előadó: Fischer József polgármester
2./ Döntés Sárbogárdi járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata

tekintetében fizetendő üzemeltetési költségek megtérítéséről
Előadó: Fischer József polgármester
3./ E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

számára Hantos Újtelep KG 2-es OTR
állomás ( közcélú Hálózat) közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat
nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás kötéséről
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
A Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
A képviselő-testület tagjai az egységes szerkezetű társulási megállapodást és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz
csatolva.
Fischer József polgármester:
Nagyon röviden szeretne kiegészítést tenni. Az egységes szerkezetű megállapodás
tervezetben dőlt betűvel jelezve vannak azok a dolgok, melyek változnak. Az
anyagból látható, mi az, ami újdonságként bekerül és mi az , ami azért szűnik meg,
mert okafogyottá válik 2012. december 31-vel.
A Társulási megállapodás módosítására vonatkozó anyagot a daruszentmiklósi
Önkormányzat már megtárgyalta és elfogadta. A mezőfalvai Önkormányzat a mai
ülésen tárgyalja e témát.
Azokat a lépéseket, melyeknek a vége 2013. augusztus 31-vel a Társulás megszűnése
lesz, ezeket a lépéseket, a társulás módosítását meg kell tenni nekünk is.
Úgy gondolja, hogy benne van a levegőben, hogy e társulásnak 2013. augusztus 31.
napjával vége lesz. Tudomása szerint Mezőfalva ezt kezdeményezni fogja.
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A Társulási Megállapodásunk módosításait a mellékeltek szerinti módosításokkal kéri
hogy vitassa meg és a megállapodás módosításait elfogadni szíveskedjék.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika jegyző:
A Képviselő-testület részére kiküldött határozati javaslat és a tervezett
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tervezetben nincs szó a
Társulás 2013. augusztus 31-vel történő megszüntetéséről. A Képviselő-testület
részére kiküldött határozati javaslat az elmúlt hét pénteken Mezőfalva Nagyközségi
Önkormányzat által átküldött, a tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás alapján készült.
Ahogy már említette a most tárgyalandó javaslat nem tartalmaz 2013. augusztus 31vel történő, társulás megszüntetését eredményező módosításokat. A kiküldött
határozati javaslatból is látható, hogy a mostani közoktatási társulási megállapodás
módosítás kizárólag a jogszabályi változások miatt történő
módosításokat
tartalmazza.
Már több képviselő-testületi ülésen jelezte, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzati
társulás állami köznevelési feladatot 2013. január 1-jétől nem láthat el. A települési
önkormányzati társulásnak az e bekezdésnek való megfelelés érdekében módosítania
szükséges a társulási megállapodást. Ennek jogszabályi határideje 2012. december 15.
volt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) értelmében az
önkormányzat feladata az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
valamint a többi gyermekkel együtt nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének biztosítása (Nkt. 4. § 1. pont)
A Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a
működési területén az általános iskola 1.-8. évfolyamán az alapfokú oktatási
feladatokat, valamint óvodai feladatokat látta el 2012. december 31-ig a Petőfi Sándor
Általános Iskola Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
valamint a Tündérkert Óvoda intézmények közös fenntartásával.
Az általános iskolai nevelés – oktatás állami köznevelési feladatnak minősül, így
társulás ezt a feladatot nem láthatja el, csak az óvodai nevelést. Emiatt szükséges a
társulási megállapodás módosítása, ahogy azt már többször említette mindezen
módosításokat már 2012. december 15-ig el kellett volna végezni, mint azt korábban
is többször jelezte.
A társulási megállapodás módosítását valamennyi társult település , így Mezőfalva és
Daruszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete is meg kell tárgyalja.
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A megállapodás módosításához valamennyi önkormányzat által minősített
többséggel történő elfogadása szükséges. A hatálybalépés időpontja ezért az
utolsóként elfogadott önkormányzati döntés időpontja.
A Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat által átküldött , a módosításokat is
tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás tervezet szerint a
társulási megállapodás módosítása hatályba lépés tervezett dátuma: 2013. március 1.
Fischer József polgármester:
A mai napon valóban a nem a megszűntetésről kell dönteni, hanem azokról a
változtatásokról, melyeket a határozati javaslat tartalmaz. A megszüntetésről valóban
csak telefonon beszélt még Márok Csabával, Mezőfalva polgármesterével, ez a bűvös
augusztus 31-i határidő, mint a megszüntetés dátuma valóban nem szerepel még a
most tárgyalt anyagba, de biztos, hogy Mezőfalva Önkormányzata kezdeményezni
fogja. A megszüntetésről úgy tájékoztatta a mezőfalvai polgármester majd együttes
ülésen döntünk majd. A Társulási megállapodásban is szerepel, ha az egyik alapító
tag- Mezőfalva vagy Hantos – kilép a Társulásból, akkor a Társulás megszűnik. A
maga részéről nem fogja kezdeményezni a Társulási megállapodás megszűntetését.
Viszont ahogy azt, Hangyál Csaba képviselő is tapasztalhatta az Ellenőrző Bizottság
ülésén már szóba került a megszüntetés.
A mai napon tehát még nem erről kell dönteni, de amit meg kell tenni, meg kell tenni,
véleménye szerint elég egyértelmű a kiküldött anyag.
Van-e még valakinek még valamilyen kiegészítése, kérdése a napirendi ponttal
kapcsolatban?
Hangyál Csaba települési képviselő:
A Felügyelő Bizottsági ülésen Márok Csaba Mezőfalva polgármestere úgy
tájékoztatta Szekerczés Anna ügyvédnőre hivatkozva, hogy a társulási megállapodás
megszűntetését már nem kell
hat hónappal
előbb bejelenteni
a társult
önkormányzatok felé.
Fischer József polgármester:
Már valóban nem kell hat hónappal korábban bejelenteni a társulási megállapodás
megszűntetését. De akkor is van egy határidő, amit tartanunk kell, ami ha jól
emlékszik április vége.
Gálné Papp Erika jegyző:
A Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
megszüntetése intézmény átszervezésnek minősül.
Az intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése kapcsán a képviselő-testületnek
be kell tartani a jogszabályokban rögzített, garanciális szabályokat.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény ( Nkt.) 83.§ (2) bekezdés a.)
pontja alapján a fenntartó dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, gazdálkodási
jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról.
Az Nkt. 83.§ (3) a.) és b. ) pontja alapján a fenntartó a köznevelési intézmény
megszüntetésével, illetve az átszervezésével összefüggő döntése vagy véleményének
kialakítása előtt beszerzi, döntése előtt kikéri az intézmény alkalmazotti
közössége, az óvodaszék, az iskolaszék, a szülői szervezet, az iskolai
diákönkormányzat, a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat,
ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat, szakközépiskola
és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara, az állami fenntartású
szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,
véleményét.
Az előbb felsorolt szervezetek számára véleményük kialakításához minden olyan
információt hozzáférhetővé kell tenni amely a fenntartói döntés meghozatalához
rendelkezésére áll. A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé
tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek
részére.
Az Nkt. 84. §- (3)-(7) bekezdésében foglaltak szerint a fenntartó tanítási évben,
továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át,
nem szüntethet meg, fenntartói jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át,
és nem szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, 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.
A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó
munkanapjáig hozhat döntést.
Ezen időpontig meg kell történjen, el kell végezni az átszervezésre vonatkozó
szándéknyilatkozat meghozatalán túl a társulás megszüntetését követő működtetési
forma meghatározását- önálló intézmény fenntartásával kíván-e a jövőben az
önkormányzat az óvodai nevelés feladat ellátásáról gondoskodni vagy más
önkormányzattal létrehozandó új társulásban- az egyeztetések lefolytatását, az új
intézmény alapító okiratának elfogadását, a társulás megszűnése miatt a Tündérkert
Óvoda Alapító okiratának módosítását, az új intézmény részére új OM azonosító
igénylését, az új intézmény vezetőjének kinevezését, a költségvetési rendelet
módosítását , az intézmény szabályzatainak, dokumentumainak elkészítését stb.
A most röviden ismertetett, legfontosabb momentumokból is látszik, hogy nagyon
sok feladatot kell elvégezni, amire viszonylag rövid idő áll rendelkezésre. Ezért, ha a
társulás megszüntetésére vonatkozó szándéka Mezőfalva Nagyközségi
Önkormányzat részéről végleges, akkor minél előbb el kell kezdeni az
átszervezéshez szükséges teendők elvégzését, a szükséges döntéseket az óvoda
jövőbeni működtetési formájáról minél hamarabb meg kell hozni.
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A polgármester úr úgy tájékoztatta, hogy Mezőfalva Önkormányzata a képviselőtestület által most tárgyalt társulási megállapodáson túl várhatóan dönteni fog a
társulás közös megegyezéssel történő megszüntetésének kezdeményezéséről.
Ugyanakkor ezzel kapcsolatban még semmiféle anyagot vagy erről szóló határozati
kivonatot, szándéknyilatkozatot a mai napig nem kaptunk, így ezzel kapcsolatban a
mai napon döntést hozni a testület nem tud.
A közös megegyezés közös akarat kinyilvánítást takar. Önmagában az, hogy
Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat kezdeményezi a társulás közös
megegyezéssel történő megszüntetését még nem jelenti azt, hogy azt társult
önkormányzatként Hantosnak el kell fogadnia.
Ugyanakkor –ahogy erről már többször szó volt- a társulási megállapodás I. számú
módosításakor, Daruszentmiklós község csatlakozásakor bekerült a társulási
megállapodásba- éppen Hantos védelmében- az a rendelkezés, mely szerint ha
valamelyik alapító önkormányzati tag kiválik a Társulásból, akkor a Társulás
megszűnik. Mivel Mezőfalva alapító önkormányzati tag, ha Mezőfalva
Önkormányzata döntése nyomán kilép a Társulásból, a Társulás megszűnik. Ugyanez
a helyzet állna elő, ha Hantos Községi Önkormányzat lépne ki a Társulásból.
Fischer József polgármester:
Valóban Márok Csaba Mezőfalva polgármestere arról tájékoztatta, hogy a mai
ülésen várhatóan döntenek arról, hogy kezdeményezik a társulási megállapodás
megszűntetését közös megegyezéssel. Ha ez megtörténik, akkor biztosan előbb –
utóbb erről kapunk egy tájékoztatást és akkor onnantól fogva mi is meghozhatjuk azt
a döntést és az időből sem csúszunk ki.
Ezzel nem azt mondja, hogy azt bizonyítjuk, hogy nem mi akartuk a felbontást, de ha
azt már ők kezdeményezik, akkor látható, hogy nem mi akarjuk a társulás felbontását.
Ha okafogyottá válik a társulás, akkor nincs értelme tovább csinálni. Akkor majd
eldöntjük a jövőben hogyan működtetjük az óvodánkat.
Ha Mezőfalva meghozza döntését és azt velünk közli, akkor nekünk is dönteni kell.
A mai ülésen a Társulási megállapodás módosításáról kell döntenünk.
Kéri, akinek a napirendhez van még hozzászólása, az tegye meg.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós
határozati javaslatot
Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló
fogadja el.
Kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt
igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (II.27.) számú
határozata
A Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós Társulás Társulási Megállapodás
módosításáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a „Mezőfalva- Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás létrehozásáról szóló Társulási
Megállapodása III. számú módosítására” vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal
egyetértve az alábbi döntést hozza:

I.
Hantos Községi
Önkormányzat Képviselőtestülete „a helyi önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. – Ttv. – 4. § (1)
bekezdése b) pontjában foglaltak alapján a Mezőfalva- Hantos – Daruszentmiklós
Közoktatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodását ( A továbbiakban:
Megállapodás) 2013.március 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely a III.
számú módosítás:
1.
A megállapodás bevezető része kiegészül az alábbiakkal:
„A Képviselő-testületek megállapítják, hogy a fenntartási feladatok Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ részére történő átadásával a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény vonatkozásában az önkormányzati feladatellátás és közös fenntartás 2012.
december 31-én megszűnt.”

2.

A Társulási Megállapodás 3. pontja hatályát veszti, helyébe az
alábbi 3. pont lép:
„3.
A Társulás célja, hogy:
3.1. A közösen fenntartott Tündérkert Óvoda útján a hantosi gyermekek
óvodai nevelése, továbbá a daruszentmiklósi gyermekek óvodai nevelése
megoldott legyen, ezáltal Hantos Község Önkormányzatának önálló óvodát,
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Közös Igazgatású Közoktatási
Intézményt fenntartania nem kell
3.2. A közoktatási intézmények gazdálkodása során az egy gyermekre eső
fajlagos költségek csökkenjenek, az intézmények fenntartása a közös fenntartás
útján az Önkormányzatok részére költségtakarékosabbá váljon oly módon,
hogy a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott
intézményi társulási kiegészítő normatíva és a többcélú kistérségi társulási
közoktatási támogatások igénybe vehetők legyenek.
A jobb kihasználtság egyben anyagi forrást is teremtsen. Nagyobb lehetőség
nyíljon az előkészítő, fejlesztő, felkészítő foglalkozásokra szervezésére.
3.3. A szakmai munka színvonala emelkedjen, a szakmai munkaközösségek
megszervezésével és működésével a különböző nevelői fórumok, minőségi
körök életre hívásával és működtetésével a pedagógiai munka színvonala
tovább javuljon.”
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3.

A Megállapodás 4.1.1. 4.1.3. és 4.1. 4 pontjai hatályukat vesztik.

4.
5.

A Megállapodás 4.1.2. pontjának számozása 4.1.1. pontra módosul.
A Megállapodás 4.2. pontja hatályát veszti.

6.

A Megállapodás 4.3. pontja számozása 4.2. pontra módosul és 2. és
3. mondata helyébe az alábbi 2. és 3. mondat lép:
„
Önálló bankszámlával rendelkezik, gazdálkodása a 1173603716701353 számlán bonyolódik.

Az Intézmény önálló jogi személyiségét a Társulás létrehozása nem érinti,
tevékenysége jogfolytonos. Magyar Államkincstárnál törzskönyvi vezetett
törzsszáma:
639107.”
7.

A Megállapodás 4.4. pontjában szereplő „ Petőfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény” szövegrész hatályát
veszti,
ugyanakkor a Megállapodás 4.4. pontja számozása 4.3. pontra
módosul.

8.

A Megállapodás 4.5. és 4.6. pontjai hatályukat vesztik.

A Megállapodás 4.7. pontja számozása 4.4. pontra és az alábbi rendelkezésre
módosul:
„4.4. A Tündérkert Óvoda tevékenységi körébe tartozik:
Szakágazati besorolás:
Óvodai nevelés
Megnevezés
4.4.1. Óvodai nevelés, ellátás
4.4.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása

851020
Szakfeladat száma
80111
851012

(- testi, ézékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós
és súlyos rendellenességével küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének súlyos rendellenességével küzd)
4.4.3. Óvodai, intézményi étkeztetés
4.4.4. Munkahelyi vendéglátás
4.4.5. Önkormányzatok
elszámolásai
szerveikkel

költségvetési

562912
562917
841907
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9.

A

Megállapodás

4.8.

pontja

számozása

4.5.

pontra

módosul.

10.

A Megállapodás 5.1. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi 5.1. pont lép:
„5.1. Felek megállapodnak abban s egyben rögzítik, hogy a közös
fenntartású Tündérkert Óvoda a „közalkalmazottak jogállásáról” szóló
1992. évi XXXIII. tv. 38. § (1) bekezdése értelmében alkalmazandó
„Munka törvénykönyvéről” szóló 1992. évi XXII. tv. – Mt. – 85/A. §-a
alapján munkáltatói jogutódnak minősülnek:
 a Hantos Község Önkormányzata által 2007. július 31-ig önállóan
fenntartott Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
óvoda
intézményegységben 2007. július 31-napján foglalkoztatott
 Daruszentmiklós Község Önkormányzata által 2008. augusztus 30napjáig fenntartott Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Szederinda
Napköziotthonos Óvoda intézményegységben 2008. augusztus 30-napján
foglalkoztatott
közalkalmazottak tekintetében azzal, hogy a munkáltatói jogutódlás nem
jelent vagyoni jogutódlást, az „államháztartásról” szóló 1992. évi XXXVIII.
tv. 90. § (3) bekezdése szerint a vagyoni jogutód Hantos Község
Önkormányzata, illetőleg Daruszentmiklós Község Önkormányzata.
Daruszentmiklós Község Önkormányzata szakfeladatban gondoskodik a
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény intézményi étkeztetési feladatokat
ellátó munkakörben foglalkoztatott 4 fő közalkalmazott munkáltatói
jogutódlással történő továbbfoglalkoztatásáról.”
11.

A

Megállapodás

12.

A Megállapodás 5.4. pontja számozása 5.3. pontra módosul.

13.

A

14.

A Megállapodás 6.3. pontja számozása 6.2. pontra módosul.

15.

A

16.

A Megállapodás 6.5. pontja számozása 6.3. pontra módosul.

17.

A Megállapodás 6.7. pontja számozása 6.4. pontra módosul.

18.

A Megállapodás 6.5. pontja helyébe az alábbi 6.5. pont

Megállapodás

Megállapodás

5.3.

6.2.

6.4.

pontja

pontja

pontja

hatályát

hatályát

hatályát

veszti.

veszti.

veszti.

lép:

„A 6.2 – 6.4. pontban nevesített tulajdonjogok fennállását a Társulás
létrehozása
és
működtetése
nem
érinti.”
19.

A Megállapodás 6.6. pontja helyébe az alábbi 6.6. pont lép:

„6.6. A 6.2. pontban nevesített óvodaépület felújításáról, fenntartásáról,
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állagmegóvásáról
s
karbantartásáról
Mezőfalva
Nagyközség
Önkormányzata, a 6.3. pontban nevesített tagóvoda elhelyezését biztosító
ingatlanok fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról Hantos Község
Önkormányzata, míg 6.4. pontban nevesített Tagóvoda elhelyezését
biztosító ingatlanok fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzata gondoskodik. A közoktatási
intézmények és annak a Tagóvodáinak elhelyezését szolgáló ingatlanok
állagmegóvásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmasságáért az érintett
tulajdonosi jogkört gyakorló Önkormányzatok felelnek.
Ezen költségek a közös fenntartású
költségvetéseinek részét nem képezik.”
20.

közoktatási

intézmények

A Megállapodás 6.7. pontja helyébe az alábbi 6.7. pont lép:
„6.7. Amennyiben a 6.6. pontban foglaltaktól eltérően az
intézmények használatában lévő épületekben közösen kívánnak
értéknövelő beruházásnak minősülő építési vagy szerelési munkát
végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy nagyobb értékű
ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat,
beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön
megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően
a közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni
hányadáról.”

21.

A Megállapodás 6.8. pontja helyébe az alábbi 6.8. pont lép:
„ Az Intézményi Társulás működése során a 6.2-6.4. pontban
megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett 6.7. pont szerinti
vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonává
válik.
E körben a társult Önkormányzatok a Társulás megszűnése esetén a
Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak
el azon elv figyelembevételével, hogy a közoktatást célzó ingatlanokban
lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát
illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult másik
Önkormányzatot megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló
forgalmi érték alapján – az érintett Önkormányzat Képviselőtestülete
pénzben megváltja.”

22.

A Megállapodás 6.9. , 6.10. és 6.11. pontjai hatályukat vesztik.

23.

A Megállapodás 7.1. pontja 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A személyi juttatások és az ellátottak juttatásai körében megállapodó
felek rögzítik, hogy az intézmény valamennyi közalkalmazottját,
továbbá óvodai jogviszonyban álló óvodásokat azonos juttatások és
járandóságok illetik meg, melynek alapulvételével kell a
többletköltségeket
elszámolni.”
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24.

A Megállapodás 7.1.1. pontja helyébe az alábbi 7.1.1. pont lép:
„ 7.1.1. Hantos Község Önkormányzata a 2434 Hantos, Köztársaság
tér 1. sz. alatt működő Tagóvoda – állami költségvetési
hozzájárulásokkal nem fedezett – további költségeit viseli akként, hogy
a hantosi óvodáskorú gyermekek normatív, intézményi kiegészítő
támogatások és többcélú kiegészítő támogatási hozzájárulás
összegeinek
beszámítására
jogosult.”

25.

A Megállapodás 7.1.3. pontja helyébe az alábbi 7.1.3. pont lép:
„7.1.3. Daruszentmiklós Község Önkormányzata
a 2423
Daruszentmiklós, Daru sor 1/A. sz. alatt működő Szederinda Tagóvoda
– állami költségvetési hozzájárulásokkal nem fedezett – további
költségeit viseli akként, hogy a daruszentmiklósi óvodáskorú
gyermekek után keletkező normatív, intézményi kiegészítő
támogatások és a feltételek fennállása esetén a többcélú kiegészítő
támogatási hozzájárulás összegeinek beszámítására jogosult.”

26.

A Megállapodás 7. 11. pontja helyébe az alábbi 7.11. pont lép:
„7.11. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete
fenntartói irányítói jogkörében kötelezettséget vállal arra, hogy a Társult
Önkormányzatok erre irányuló igénye esetén Hantos Község
Önkormányzata által szervezett önkormányzati ünnepségeken,
rendezvényeken, kiállításokon, konferenciákon a Tündérkert Óvoda
Hantosi Tagóvodája gyermekeinek részvételét, megjelenési lehetőségét,
felkészíttetését biztosítja, Daruszentmiklós Község Önkormányzata által
szervezett önkormányzati ünnepségeken, rendezvényeken, kiállításokon,
konferenciákon a Tündérkert Óvoda Szederinda Tagóvodája
gyermekeinek részvételét, megjelenési lehetőségét, felkészíttetését
biztosítja.”

27.

A Megállapodás 8.1. pontjában a szereplő „ Petőfi Sándor
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény továbbá” szövegrész
hatályát veszti.

28.

A Megállapodás 8. 2. , 8.4. és 8.5. pontjaiban az „intézmények”
szövegrész helyébe „intézmény” szövegrész, a „vezetői” szövegrész
helyébe
a
„vezető”
szövegrész
lép.

29.

A Megállapodás 10.1.3. pontjában szereplő „ az általános iskolai
tanulók illetőleg” szövegrész hatályát veszti.

30.

A Megállapodás 20.4. pontja helyébe az alábbi 10.4. pont lép:
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„10.4. A Társult Képviselőtestületek kikötik, hogy a csatlakozás
kizárólag a tanév szorgalmi időszakán túlmenően, illetőleg nevelési
évben, s a nevelési évben július, augusztus hónapokban – a hónap első
napjára, avagy utolsó napjára szóló hatállyal - történhet azon tényre
figyelemmel, hogy új
tagóvoda létesítése,
óvodai csoportok
működtetése az intézmények átszervezését jelenti, s alapítói okiratuk
módosítását teszi szükségessé, mely döntést legkésőbb tárgyév március
hónap
utolsó
munkanapjáig
meg
kell
hozni.”
31.

A Megállapodás 11.2. pontja az alábbi 11.2. pontra módosul:
„11.2. A Társulási megállapodást a tagnak – rendes felmondással –
felmondani a július 1-augusztus 31-i időtartam alatti – a hónap
utolsó napjára eső hatállyal – lehet arra a tényre figyelemmel, hogy a
felmondás egyben a közoktatási intézmények alapító okiratának
módosítását teszi szükségessé, melyet megelőző eljárás alapján az
erről szóló döntést a székhely Önkormányzatnak a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (7) bekezdése szerint a
tárgyév májusának utolsó munkanapjáig kell meghoznia.”

32.

A Társulási Megállapodás III. számú módosítása 2013. március 1napján lép hatályba.
II.

A Képviselőtestület az Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodását a III. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalja, mely egységes szerkezetbe foglalt Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás jelen határozat mellékletét képezi- azt
változatlan formában elfogadja,
s felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Megállapodást kézjegyével lássa el.

Felelős:
Határidő:

Fischer József
polgármester
értelem szerint
2. napirend

Döntés Sárbogárdi járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata

tekintetében fizetendő üzemeltetési költségek megtérítéséről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A sárbogárdi Járási Hivatal dolgozója Fekete Jánosné- aki korábban a kistérségnél
dolgozott- látja el az ügysegédi feladatot. Minden héten hétfőn délelőtt tart Hantos
községben a kirendeltség épületében ügyfélfogadást, ide várja azokat az ügyfeleket,
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akiknek ügyeit a járási hivatal intézi a hatáskörök változása miatt. A korábban általa
említettel ellentétben nem a falugazdásszal fog kijárni keddenként, mert neki saját
gépkocsija van, hanem a családgondozóval –aki hétfőnként a Kultúrházba várja az
ügyfeleit- jön majd hétfő délelőtt.
Az ügysegéd munkáját az igazgatási ügyintéző segíti. amit megköszön neki.
A ügyfeleknek nem kell Sárbogárdra beutazniuk ügyeik intézése miatt. Az ügyintéző
az irataikat az ügyfelektől átveszi, Sárbogárdra elviszi, s a továbbiakat a járási hivatal
dolgozói intézik.
A Járási Hivatal Vezetője kérte az önkormányzatokat, hogy nyilatkozzanak arról,
hogy kérnek-e valamilyen díjat azért, amiért ügyintézőjüknek helyet, szükség esetén
papírt, fénymásolást, telefonhasználatot biztosítunk az ügyfélfogadás idejére.
Javasolja, hogy a Sárbogárdi járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész
használatáért, illetve papír, fénymásolás, telefonhasználatért egyenlőre ne kérjünk
díjat, üzemeltetési költséget. Lehetne ezért valamennyi díjat megállapítani, de ez a
lakosság felé egy szolgáltatás. Erre az évre legalábbis ne kérjünk pénzt az ingatlanrész
használatáért.
Az ügysegéd részére biztosított iroda fűtése, világítása plusz pénzbe nem kerül, a
telefont nem használja, a fénymásolás minimális, s az a lakosság érdekét szolgálja.
Azt gondolja, hogy egyre több ember fogja igénybe venni a szolgáltatást.
Nem tudni, hogy a jövőben még milyen feladatokat kap.
Kéri,hogy a mellékelt határozati javaslatot vitassák meg, majd hagyják jóvá.
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják
el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.
Hozzászólások:

Gálné Papp Erika jegyző:

A képviselő-testület részére kiküldött határozati javaslatban – a Fejér Megyei
Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatala vezetője által megküldött nyilatkozatnak
megfelelően –a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi járási ügysegédje részére
biztosított ingatlanrész használata tekintetében felmerülő üzemeltetési költségek
megtérítésével kapcsolatban az szerepel, hogy ezen üzemeltetési költségek
megtérítésére Hantos Községi Önkormányzat nem tart igényt, azt a Fejér Megyei
Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie, e vonatkozásban sem most, sem a jövőben
semmiféle igényt nem támaszt a Fejér Megyei Kormányhivatallal szemben.
Fischer József polgármester:

Bízzunk benne, hogy az ügysegéd munkáját a jövőben többen igénybe veszik. Azt
javasolja, hogy az ügysegéd munkája miatt felmerült költségekért ne kérjünk pénzt,
hiszen az a lakosság érdekeit szolgálja. Felmerült az a lehetőség is, hogy az ügysegéd
a kultúrházban kapjon helyet a családgondozóval együtt. Az ügysegéd kérése az volt,
hogy továbbra is a kirendeltségen szeretne ügyfélfogadást tartani. Ha végleges is ez a
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nyilatkozat, akkor is azt javasolja, hogy ne kérjünk pénzt az ingatlanrész használatáért
térítést sem most, sem a jövőben.
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sárbogárdi járási ügysegédje részére
biztosított ingatlanrész használata tekintetében fizetendő üzemeltetési költségek
megtérítéséről szóló határozati javaslatot fogadja el.
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, az
kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (II. 27. ) számú határozata
Sárbogárdi járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata
tekintetében fizetendő üzemeltetési költségek megtérítéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester
előterjesztésében Sárbogárdi járási ügysegédje részére biztosított ingatlanrész
használata tekintetében fizetendő üzemeltetési költségek megtérítéséről című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Fejér Megyei
Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Sárbogárdi járási
ügysegédje részére biztosított ingatlanrész használata tekintetében felmerülő
üzemeltetési költségek megtérítésére Hantos Községi Önkormányzat nem tart
igényt, azt a Kormányhivatalnak nem kell megtérítenie, e vonatkozásban sem
most, sem a jövőben semmiféle igényt nem támaszt a Kormányhivatallal
szemben.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy döntéséről a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi
Járási Hivatal vezetőjét értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. március 15.
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3. napirend
E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. számára Hantos Újtelep KG 2-es
OTR állomás ( közcélú Hálózat) közterületen elhelyezett közcélú villamos
hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás kötéséről
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A megállapodást a képviselő-testület tagjai írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz
mellékelve.
Az E-ON kér egy 2013. január 1-től hatályos jogszabályi változás miatt a kiküldött
megállapodás megkötését. Itt egy oszlopról van szó, úgy gondolja, hogy a
megállapodás megkötése nem kerül pénzbe.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot
fogadja el, hatalmazza fel arra, hogy a megállapodást aláírja.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Kéri, hogy aki az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. számára Hantos
Újtelep KG 2-es OTR állomás ( közcélú Hálózat) közterületen elhelyezett
közcélú villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás
kötéséről szóló határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013. ( II.27. )számú
határozata
E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. számára Hantos Újtelep KG 2-es OTR
állomás ( közcélú Hálózat) közterületen elhelyezett közcélú villamos hálózat
nyomvonalára és biztonsági övezetére megállapodás kötéséről
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a hantosi 443 hrsz-ú
ingatlan , közterület illetve 450/2 hrsz-ú ingatlan, közterület tulajdonosa a
Hantos Újtelep KG 2-es OTR állomás ( közcélú Hálózat) közterületen elhelyezett
közcélú villamos hálózat nyomvonala és biztonsági övezete biztosítása céljából
a hantosi ingatlan-nyilvántartásban 443 hrsz-ú ingatlan esetén 69,3 m2 területre
( 1 db. oszlop)
a hantosi ingatlan-nyilvántartásban a 450/2 hrsz-ú ingatlan esetén 0 m2 területre
vonatkozóan –figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 123.§ (3a) bekezdésére
az E-ON Dél- dunántúli Áramhálózati Zrt-vel ( székhely: 7626 Pécs, Búza tér
8/A. Cg.: 02-10-060025, képviseli: Berecz Gábor régióközpont igazgató és Peresics
János Regionális hálózati koordinátor) kötendő- a határozat mellékletét képezőmegállapodás megkötését határozta el.
A határozat mellékletét képező E-ON Dél- dunántúli Áramhálózati Zrt-vel (
székhely: 7626 Pécs, Búza tér 8/A. Cg.: 02-10-060025, képviseli: Berecz Gábor
régióközpont igazgató és Peresics János Regionális hálózati koordinátor) kötendő
megállapodás tervezet ( a jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. március 20.
4. napirend
Bejelentések.
1./ Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetése.
Fischer József polgármester:
Hantos Község Önkormányzata a 2012. december 12-i ülésén a 129/2012. ( XII.12.)
számú határozatával döntött arról, hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
2013. június 30.-án közös megegyezéssel, jogutóddal történő megszüntetésével
egyetért.
A Kistérségi Társulás tanácsa kérte, hogy olyan határozati javaslatot fogadjunk el,
mely már tartalmazza a megszűnő Kistérségi Társulás jogutódjait, tartalmazza azt,
hogy ki fogja a jövőben feladatköröket ellátni( pl. a sárbogárdi, cecei orvosi ügyelet,
szociális és gyermekjóléti feladatok, stb. )
A Kistérség már ebben az ügyben meghozta döntését, most az önkormányzatoknak is
külön – külön határozatot kell hozni rá.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás
megszűntetése ügyével kapcsolatban mondják el véleményüket, tegyék fel
kérdéseiket.
Hozzászólások:
Gálné Papp Erika jegyző:
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, a Társulás feladatellátását érintő
jogszabályi változások miatt 2012. január 28-án tartott ülésén, 2/2013. (I.28.) számú
Tkt. határozatával közös megegyezéssel kezdeményezte a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. június 30-án jogutóddal történő megszűnését.
A Társulási Tanács 2/2013. (I.28.) Tkt. határozatában meghatározta a Társulási
Megállapodásban vállalt feladatok jogutódjait, valamint a korábbi pályázatok,
valamint a pályázati kiírásban előírtakat teljesítő jogutódokat:
-

-

Munkaszervezeti
feladatok
ellátásaJogutód:
Sárbogárd
Város
Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.)
Egészségügyi feladatok ,Központi orvosi ügyelet működtetése 2 telephellyel
(7000 Sárbogárd, Ady Endre út 79-83., 7013 Cece , Jókai Mór utca 11.) –
Jogutód: a Sárbogárdi telephellyel kapcsolatban Sárbogárd Város
Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.), a Cecei telephely
vonatkozásában: Cece Község Önkormányzata ( 7013 Cece, Deák Ferenc út.
13.)
Belső ellenőrzési feladatok- Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000
Sárbogárd, Hősök tere 2.)
Szociális és Gyermekjóléti feladatok: A Háló Dél- Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat ( 7013 Cece Deák Ferenc út 44. feladatait az ellátási
területhez csatlakozott 7 település által létrehozott önálló jogi személyiségű
társulása.

A korábbi pályázatok esetében a fenntartási idő még nem járt le, a pályázati kiírásban
előírtakat a jogutódok teljesítik az alábbiak szerint:
- A 36./2005. (III.1.) Kormány rendeletben kihirdetett „ A többcélú kistérségi
társulások megalakulásának ösztönző támogatására” 2005-ben benyújtott BM
támogatás a Társulás feladataira, ingatlan beruházására pályázat esetében a
támogatási
összeg:5.329
e
Ft,
hátralévő
idő
36
hónap.
Jogutódja: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.)
- A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt feltételek alapján 2009-ben
közösségi busz beszerzése Mezőszilasra pályázat esetében a támogatási
összeg:12.000
e
Ft,
hátralévő
idő:
36
hónap
Jogutódja: Mezőszilas Község Önkormányzata ( 7017 Mezőszilas, Fő út 111.)
- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép- Dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Háló” Dél- Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat komplex fejlesztése című KDOP-5.2.2/C-2f-20090004 jelű pályázat a Háló Szolgálat fejlesztésére 2011.-2012-ben pályázat
esetében a támogatási összeg: 125.275 e Ft , a hátralévő idő: 48 hónap
Jogutód: A Háló Dél- Mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ( 7013
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Cece Deák Ferenc út 44. feladatait az ellátási területhez csatlakozott 7
település által létrehozott önálló jogi személyiségű társulása.
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás IX. 1.1. pontja
értelmében a Társulás megszűnik, ha annak közös megegyezéssel történő
megszűntetését valamennyi tag képviselő-testület minősített többséggel
megszüntetett döntésével, határozatával elfogadja.
A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyon felosztásáról a Társulás közös megegyezéssel és jogutóddal történő
megszüntetését jóváhagyó képviselő-testületi döntéseket követően kell döntsön
minden a társulást alkotó képviselő-testület.
A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetéséről 2012. december 12én tartott képviselő-testületi ülésén a 129/2012. (XII.12.) számú határozatával
döntött, abban azonban nem rendelkezett a jogutódlás kérdéséről így ezt a
határozatunkat célszerű lenne visszavonni.

Az előterjesztéssel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat 129/2012.(
XII.12.) számú határozatát vonja vissza.

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (II. 27. ) számú határozata
A 129/2012. (XII.12.) számú határozat visszavonásáról

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás megszüntetéséről hozott 129/2012.(XII.12.) számú
határozatát visszavonja.
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert,
hogy jelen döntéséről a határozati kivonat megküldésével a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsának elnökét értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. március 15.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a

Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével

kapcsolatos határozati javaslatot fogadja el.

Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirenddel kapcsolatban :
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2013. (II. 27. ) számú határozata
Döntés Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés
Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 10 egyhangú
szavazattal elfogadott 2/2013. (I.23.) Tkt. számú határozatával elfogadott
szándékával amely szerint a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást –
amennyiben azt a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulást alakító települések
képviselő-testületei minősített többséggel elfogadják- 2013. június 30-án közös
megegyezéssel jogutóddal megszünteti
1. egyetért, azt elfogadja.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás 2013. június 30-án közös megegyezéssel – az alábbi
jogutódokkal- történő megszüntetésével
- Munkaszervezeti feladatok ellátása: Jogutód: Sárbogárd Város
Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.);
- Egészségügyi feladatok: központi orvosi ügyelet működtetése
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-

Sárbogárdi Orvosi Ügyelet (7000 Sárbogárd, Ady Endre út 79-83.)
Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök tere
2.);
Cecei Orvosi Ügyelet (7013 Cece, Jókai Mór utca 11.)
Jogutód: Cece Község Önkormányzata (7013 Cece, Deák Ferenc út 13.);
Belső ellenőrzési feladatok: Jogutód: Sárbogárd Város Önkormányzata
(7000
Sárbogárd,
Hősök
tere
2.);
Szociális és gyermekjóléti feladatok: A Háló Dél-mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat (7013 Cece, Deák Ferenc út 44.) feladatait az
ellátási területéhez tartozó 7 település által létrehozott önálló jogi
személyiségű társulása.

A korábbi pályázatok esetében a fenntartási idő még nem járt le, a
pályázati kiírásban előírtakat a jogutódok teljesítik az alábbiak szerint:
- A 36./2005 (III.1.) Kormányrendeletben kihirdetett „A többcélú kistérségi
társulások megalakulásának ösztönző támogatására” 2005-ben benyújtott
BM támogatás a Társulás feladataira, ingatlan beruházásra. Támogatási
összeg: 5.329 e Ft, hátralevő idő 36 hónap.
Jogutódja: Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hősök
tere 2.);
- A 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben foglalt feltételek alapján 2009-ben
közösségi busz beszerzése Mezőszilasra. Támogatási összeg: 12.000 e Ft,
hátralevő idő 36 hónap. Jogutódja: Mezőszilas Község Önkormányzata
(7017 Mezőszilas, Fő út 111.)
- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Háló” Dél- Mezőföldi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat komplex fejlesztése című KDOP-5.2.2/C-2f-20090004 jelű pályázat a Háló Szolgálat fejlesztésére 2011-2012-ben.
Támogatási összeg: 125.275 e Ft, hátralevő idő 48 hónap.
Jogutód: Háló Dél-mezőföldi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (7013
Cece, Deák Ferenc út 44.) ellátási területéhez tartozó 7 település által
létrehozott önálló jogi
személyiségű társulása.
1. egyetért
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármestert,
hogy jelen döntéséről a határozati kivonat megküldésével a Sárbogárdi Többcélú
Kistérségi Társulás Tanácsának elnökét értesítse.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. március 15.
2./ Orvosi rendelő, tanácsadó helyiségének felújítása. :
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az ÁNTSZ ellenőrzést tartott az
egészségügyi intézményünknél. Az ellenőrzés során elmondták, hogy örülnek annak,
hogy az orvosi rendelő új taposóval történő felújítását örömmel nyugtázták.
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Kifogásolják viszont azt, hogy mind az orvosi rendelőben, mind a tanácsadó
helyiségében a csempék nagyon rossz állapotban vannak, szinte félni kell attól, hogy
leomlanak. A tanácsadó helyiségben, váróban a taposó kicserélésére is szükség van.
Jelenleg az önkormányzat alkalmaz közcélú munkásként egy kőműves szakembert,
aki a munkákat nagyon szépen és szakszerűen elvégezné, így jelentős pénzt,
munkabért takarítanánk meg azzal, ha a csempézést, taposózást
mielőbb
megoldanánk.
A kőművessel felmérést végeztek a felújításra vonatkozóan. A számítások szerint
300.000.—Ft-ra lenne szükség ahhoz, hogy mind a rendelőben, mind a tanácsadóban
a csempéket kicserélhessék, valamint a taposózást megoldjuk. Szükség van e munka
elvégzésére, mivel nem várható pályázat kiírása e feladatra.
Az ÁNTSZ már többször felhívta a figyelmünket arra, hogy e munkákat végeztessük
el.
Javasolja, hogy e munkák elvégzésére a képviselő-testület biztosítson 300.000.—Ft-ot
a költségvetéséből.
Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat,
kérdéseiket tegyék fel.
Hozzászólás:
Gálné Papp Erika jegyző:

Szeretné kérni, hogy a jövőben a polgármester úr ha olyan plusz, a kiküldött
meghívó napirendi pontjaiban nem szereplő témát szeretne tárgyaltatni a képviselőtestületi ülésen , mellyel kapcsolatban döntést kíván hozatatni, akkor azt időben
jelezze felé, hiszen a határozati javaslat elkészítésére, a döntés előkészítésére idő kell
és ezek elkészítéséről neki kell gondoskodni.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetését az elmúlt képviselő-testületi ülésen
fogadta el a képviselő-testület. Most arra ezen az ülésen nem lehet válaszolni, hogy
nem szerepel-e tervezve a költségvetésbe felújításra, épület karbantartásra akkora
összeg, mint amekkora összeget a polgármester úr által most ismertetett felújításra
javasol elfogadtatni.
Fischer József polgármester:
Megkérdezte a pénzügyest és Ő javasolta, hogy kérjen a tanácsadó és az orvosi rendelő
csempézésére pénzt. mert arra nincs tervezve pénz a költségvetésbe. Legközelebb időbe fogja
jelezni, ha plusz témákat szeretne tárgyaltatni és döntést hozatni. Most ez nagyon gyorsan jött,
hétfőn volt az ellenőrzés és ennek kapcsán merült fel az, hogy a tanácsadó, a váró , a folyosó
csempézését, taposózását meg kell oldani.
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Mi lesz a WC-kel? Továbbra is koedukált WC lesz?
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Fischer József polgármester:
A WC-k taposózását és csempézését is meg tudjuk oldani a kért összegből, a Kultúrházba is
maradt csempe, abból is meg tudják oldani a WC-k taposózását. A WC-kből külön női, külön
férfi részt fallal leválasztva csak nagyobb átalakítással lehetne kialakítani. Abban most nem
gondolkodik. Javaslatával a későbbi problémákat szeretné elkerülni.
Zab Zsuzsanna települési képviselő:
Valóban érdemes az ÁNTSZ által javasolt csempézést elvégezni, hiszen az ellenőrzést
követően biztos lesz utóellenőrzés is, ahol már láthatják, hogy elvégeztettük az általuk
javasolt felújításokat.

A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a az Önkormányzat tulajdonában lévő
háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat épületének felújításáról szóló határozati
javaslatot fogadja el..
Kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat tulajdonában lévő háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat
épületének felújításáról szóló határozati javaslatot
öt igen szavazattal ,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2013. (II.27.)
számú h a t á r o z a t a
Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő háziorvosi szolgálat és védőnői
szolgálat épületének felújításáról
Hantos
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megtárgyalta
polgármester előterjesztésében a „Döntés az Önkormányzat tulajdonában
lévő háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat épületének felújításáról” című
előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta:
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A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Háziorvosi Szolgálat
és Védőnői Szolgálat épületének
belső felújítását, a várók, tanácsadó és
rendelő valamint a kiszolgáló helyiségek csempézését és taposó cseréjét
határozza el.
A Képviselő-testület a Háziorvosi Szolgálat és Védőnői Szolgálat épületének
belső felújítására, a várók, tanácsadó és rendelő valamint a kiszolgáló
helyiségek csempézésére és taposó cseréjére
300.000 Ft-ot azaz
háromszázezer forintot biztosít a 2013. évi költségvetéséből a tartalék
terhére .
Utasítja a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse
elő, a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Fischer József polgármester.

3./ Tájékoztatás az elmúlt ülés óta végzett feladatokról.
Fischer József polgármester:

•

Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a mai napon Sárbogárdon
Térségfejlesztési konferencián vett részt. Ott volt Varga Gábor országgyűlési
képviselő, Balsay István, Pleizer Lajos és a Váti képviselői is.

Tájékoztatást kaptak a jövő évi tervekről , ( 2014-2020- ig ) feladatokról. Az
előadók elmondták, hogy 2013-évben sajnos utakra pályázat nem kerül kiírásra.
Talán 2014-re várható út fejújításra pályázat kiírása. Várhatóan Hantos és Káloz
előnyt élvet a pályázat elbírálásánál, de ezt nem lehet biztosra venni.
A civilszervezeteket, munkahelyteremtést támogatják majd elsősorban.
•
•
•
•

A kazán beruházási munkák nagyon szépen haladnak. A jövő héten – ha az
időjárás engedi – már a kémény is elkészülhet.
Az orvos lakásnál is folynak a munkálatok . Folyamatban vannak a
csempézési , a burkolási munkák.
A START munkaprogramban dolgozók március 4-től már 8- órában végzik
munkájukat.
Hagyományos közfoglalkoztatás keretében három főre kaptunk lehetőséget.
Három-négy hónapig foglalkoztathatjuk Őket. Ez nagyon szomorú, mert
szükség lenne a munkájukra, a dolgozóknak pedig a munkára és a
jövedelemre. Az elmúlt évben 18 főt tudtunk foglalkoztatni ebben a
programban.
A tájékoztatót a jelenlévők tudomásul vették.
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Fischer József polgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése?
A képviselő-testületi ülésen további kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Fischer József polgármester:
Megköszönte a megjelenést , s az ülést 18.10 órakor bezárta.

K.m.f.
/:Fischer József :/
polgármester

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ : Fischerné Koncz Katalin :/
jkv. hitelesítő

