JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30án ( szerdán ) 17.00 –órakor tartott
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 Zab Zsuzsanna

települési képviselőt.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s öt igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna
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:
1./ A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előadó: Fischer József polgármester
2./ Hantos Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadására
Előadó: Fischer József polgármester
3./ Mezőfalva-Hantos-Daruszentmiklós Közoktatási Társulás által fenntartott Tündérkert
Óvoda 2013.évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Fischer József polgármester
4./ Bejelentések

A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot egyhangúan elfogadta.
1. napirend
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

A képviselő-testület tagjai az előterjesztést , és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében
foglaltak alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi
körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie
az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet (Vhr.) 24.§. (1) bekezdése
szerint a felvételi körzetek megállapításához a Fejér Megyei Kormányhivatal minden
év november utolsó napjáig beszerzi a Fejér megyébe található valamennyi helyi
önkormányzat véleményét.
A települési önkormányzat véleményének tartalmaznia kell a település jegyzőjének
nyilvántartásába szereplő , a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszámát intézményi, tagintézményi bontásban. (Vhr.29.§. (1)
bekezdés.
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A hivatkozott jogszabályhelynek történő megfelelés okán a
Kormányhivatal mellékelt levelében kéri, hogy Hantos Község
küldje meg a körzethatárokra vonatkozó véleményét.

Fejér Megyei
Önkormányzat

Javasolja , hogy a képviselő-testület a jelenlegi felvételi körzettel megegyezően
javasolja a Fejér Megyei Kormányhivatal számára a körzethatárok megállapítását, így
az eddigi gyakorlathoz képest nem fog változást okozni.
Kéri az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.

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

Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a kötelező felvételt biztosító általános iskolák
felvételi körzethatárainak véleményezéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot
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 5/2013. (I.30.) határozata
1. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező felvételt biztosító általános
iskolák körzethatárainak megállapításával kapcsolatban kinyilvánítja, hogy a jelenlegi kötelező
felvételt biztosító általános iskola körzethatárainak
megváltoztatását nem javasolja .
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja a Fejér Megyei Kormányhivatal
számára, hogy Hantos község teljes közigazgatási területén lakóhellyel vagy ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolai tanulókra vonatkozóan az 1-6 évfolyamra járó
tanulók esetén továbbra is a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája 2434 Hantos, Köztársaság tér 3.
intézményt, a 7.8. évfolyamra járó tanulók esetén pedig a Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat 2422 Mezőfalva, József
nádor
u.13.
jelölje
ki.
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Petőfi Sándor Általános
Iskola, Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi Tagiskolája
2434 Hantos, Köztársaság tér 3. intézmény kötelező felvételt biztosító általános iskola
körzethatárát Hantos község teljes közigazgatási határában jelölje meg.
2. Kinyilvánítja, hogy a Hantos Községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi, illetőleg tagintézményi
bontásban a következő

Létszáma

Az összlétszámból
halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

Az összlétszámból hátrányos helyzetűek
létszáma

Óvodai nevelésben részvételre kötelezett
gyermekek összesen

17

-

10

A településen lakóhellyel, vagy ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
általános iskolába járó tanköteles tanulók
összesen

67

-

17

Intézmény neve, címe/ Tagintézmény
neve és címe

Létszáma

Az összlétszámból
halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

Az összlétszámból hátrányos helyzetűek
létszáma

Petőfi Sándor Általános Iskola,
Szakiskola, Művészetoktatási Intézmény
és Pedagógiai Szakszolgálat Hantosi
Tagiskolája 2434 Hantos, Köztársaság
tér 3.

42

-

12

Megnevezés

1.

2.

Ebből általános iskolánként

3. Felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Fejér Megyei Kormányhivatal
részére történő eljuttatására.
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. január 31.
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2. napirend
Hantos Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadására
A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Az önkormányzatok vagyongazdálkodására vonatkozó részletszabályokat a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény ( a továbbiakban: Nvtv. ) tartalmazza.
Az Nvtv. 1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló
vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében
a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a
vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok (például a birtoklás, használat, fenntartás)
más részére történő átengedésének feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg.
A helyi önkormányzat vagyona a törvény alapján két kategóriába sorolható: a már
korábban is létező törzsvagyon, illetőleg az üzleti vagyon körébe. A törzsvagyon
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását
szolgálja, minden más vagyonelem az üzleti vagyon része. Az Nvtv. a törzsvagyonon
belül új kategóriaként bevezeti a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
vagyon fogalmát. Eszerint a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező
nemzeti vagyonba tartoznak:
a) a helyi közutak és műtárgyaik,
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a
hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádió navigációs és fénytechnikai
berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat
elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény rendelkezése alapján
részére átadott – vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi
közműveket. (5. § (3) bekezdés).
A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemek mellett az
önkormányzati törzsvagyon részét képezik azon vagyonelemek, amelyeket törvény,
vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű (önkormányzati tulajdonban álló) vagyonná, valamint korlátozottan
forgalomképes vagyonná nyilvánít.
A törvény jelentős mértékben szűkíti a nemzeti vagyon kezelésére jogosultak körét a
korábbi szabályozáshoz képest, így ez elsősorban az állam és a helyi önkormányzat
szervei, intézményei, valamint ezek 100 százalékos tulajdonában álló gazdálkodó
szervezetek jogosultak a jövőben a nemzeti vagyon kezelésére.
A nemzeti vagyonról szóló törvény továbbá rögzíti, hogy a nemzeti vagyon
tulajdonjoga térítésmentesen átruházható a közfeladatok ellátójára az állam és a
helyi önkormányzat között, ezen kívül rögzíti, hogy az önkormányzati ingatlanok
értékesítésekor az államnak elővásárlási joga van.
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Az Nvtv. 9. § (1) bekezdése előírja a helyi önkormányzatok számára, hogy
vagyongazdálkodásuknak az Alaptörvényben, valamint az Nvtv.-ben meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet kötelesek készíteni:
A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek között a
hasznosítás formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történı hasznosítást,
vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítást.
Fentiek alapján a kéri a képviselő-testület tagjait, hogy az Önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét vitassa meg és a határozati javaslatot fogadják
el.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják
el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Hantos Községi Önkormányzat középhosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról szóló fentiekkel módosított
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:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2013. (I.30.) számú határozat
Hantos

Községi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadásáról

Hantos
Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a
polgármester előterjesztésében Nagylók Község Önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az ügyben
az alábbi döntést hozta:
I. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 7.§ (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából a 2012-2016 évekre vonatkozóan a
középtávú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hantos Községi Önkormányzat középtávú vagyongazdálkodási terve:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi
szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható,
hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása,
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és
eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet
előírásai szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
alapján kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel
elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül
szolgálhat.
2. Bérlet útján történő hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosítása elsősorban szolgálati
lakásként történik bérleti szerződés keretében.
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A telkek hasznosítása is elsősorban bérleti szerződés keretében történik .
A bérlet útján nem hasznosított ingatlan (telek) esetében törekedni kell
arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.
Törekedni kell továbbá arra, hogy a lakbérek, bérleti díjak fedezetet
nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetés
költségeire.
3. Vállalkozás folytatásával történı vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának
mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására,
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható
változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos
hirdetés szükséges.
II. Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben valamint a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 7.§ (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából a 2012-2021 évekre vonatkozóan a
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Hantos Községi Önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási terve:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a
hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az önkormányzat beruházásában Hantos Község területén megvalósuló
- az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében ivóvízminőség javításarzénmentesítés
- az önkormányzat kezelésében lévő Rákóczi- Hunyadi utca felújítása,
- a település közbiztonságának növelése érdekében térfigyelő rendszer
kiépítése
- a Megújuló energia felhasználás lehetőségének megteremtése az
önkormányzat közintézményeinél
érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem előtt
tartva hozza meg határozatait.
d) Minden önkormányzati intézmény energia hatékonyságának növelése.
e) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés illetve a kiadáscsökkentés mellett
szem előtt kell tartani, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen.
f.) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására kell fordítani.
g) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználása.
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2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fischer József polgármester

3. napirend
Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás által fenntartott Tündérkert
Óvoda 2013.évi költségvetésének elfogadása.

A
képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a
határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Elmondja, hogy már többször szó volt arról, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény ( továbbiakban Nkt.) 74.§(1) bekezdése szerint 2013. január
1.-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. Az
Nkt. 74.§. (5) bekezdése alapján
a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú
települési önkormányzat vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4)
bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő
összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről való gondoskodást. Fő szabály szerint tehát a 3000 fő alatti
települések esetén az önkormányzat összes illetékességi területén lévő összes, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
való gondoskodás szintén az állam feladata.
Éppen ezért a Mezőfalva – Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásában 2013. január 1-től nem
szerepelhetnek iskolai feladatok.
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség Polgármestere a Társulás idei évi
költségvetése kapcsán tartott megbeszélésen jelezte, hogy e tekintetben a társulási
megállapodás módosítását legkésőbb február 28-ig el fogják végezni és elfogadás
végett Önkormányzatunkhoz eljuttatják.
Ugyancsak ezen a megbeszélésen jelezte azt is, hogy az óvodai nevelés tekintetében
sem kívánják a társulást fenntartani, ezért a Társulás 2013. augusztus 31-i hatállyal
meg fog szűnni. A Társulás megszűnésére vonatkozó kezdeményezésével
Daruszentmiklós polgármestere is egyetért, a társulásból fakadóan többlet normatíva
már nincs, így arra kell felkészülnünk, hogy a következő nevelési évben már
önállóan fenntartott óvodával vagy más önkormányzattal létrehozott társulás után
működtetett óvodával kell gondoskodnunk az óvodai nevelés biztosításáról.
Jelenleg még számításokat, illetve egyeztetéseket folytat arra vonatkozólag, mi lenne
a célszerű, gazdaságos és a település érdekét leginkább szolgáló működtetési forma:
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önálló intézményként működtetni az óvodát vagy másik társulást létrehozva
megoldani a feladatellátást.
Mivel 2013. január 1-től általános iskolai oktatást a Társulás nem végez, így a 2013.
évi költségvetés kizárólag a Tündérkert Óvoda és azon belül a Hantosi Tagóvoda
2013. évi költségvetését tartalmazza.
Ahogy a táblázatokból látható az állami normatíva szinte elegendő az óvoda
működtetésére, 45 ezer forintot szükséges a hantosi tagóvoda működtetéséhez
hozzátenni.
A tavalyi évihez képest szintén változás, hogy az idén az adminisztrációs és
könyvelési feladatok ellátására 400 ezer forint költséget állítottak be. Ez a 400 ezer
forint 8 hónapra szól.
A már korábban említett 3 polgármester , a mezőfalvai gazdasági vezető és a
daruszentmiklósi jegyzővel folytatott megbeszélésen már jelezte ezt a 400 ezer Ft-ot
egy kicsit soknak tartja, különösen a másik társulásaink esetén hasonló feladatokért
fizetendő díjhoz képest. Erre az volt a válasz, hogy a daruszentmiklósi polgármester
már elfogadta ezt az összeget illetve, ha sokalljuk, vegyünk fel mi ere egy külön
embert és meglátjuk majd, hogy az mennyibe kerül majd.
Úgy gondolja, hogy ebben az utolsó évben emiatt ne nyissunk vitát, ne mérgesítsük
el viszonyt, fogadjuk el a 8 hónapra eső 400 ezer ft adminisztrációs-könyvelési
költségeket.
Összességében elfogadhatónak tartja és elfogadásra javasolja a Mezőfalva-HantosDaruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetését.
Kéri, hogy a napirenddel kapcsolatban mondák el hozzászólásaikat, kérdéseiket
tegyék fel.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Korábbi évekbe szerepelt a társulás költségvetéseibe könyvelési, adminisztrációs költség?
Előfordulhat, hogy azért határozták meg ilyen magas összegbe, mert korábban nem kértek
ezért pénzt. Egyetért azzal, hogy ne kukacoskodjunk a 400 ezer forintos könyvelési költség
miatt.
Fischer József polgármester:
A korábbi években nem szerepelt a költségvetésbe adminisztrációs-könyvelési költség.
Nem azzal volt problémája, hogy a társulásból fakadó költségeket meg kívánják
térítetni a társtelepülésekkel, hanem a mértéket sokallta és a mód volt picit furcsa,
ahogy ezt indokolták.

Hangyál Csaba települési képviselő:
A mai napon, a testületi ülést megelőzően részt vett a Mezőfalva- Hantos –
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás felügyelő Bizottsága
ülésén, ahol elhangzott, hogy az adminisztrációs-könyvelési költségekben már
megegyeztek a polgármesterek.
Attól függetlenül, hogy Ő is sokallja a mértékét, aminek a Felügyelő Bizottsági ülésen
is hangot adott egyetért azzal, hogy ebbe az utolsó évbe már ne nyissunk emiatt vitát.
Szintén jelezte a Felügyelő Bizottsági ülésen, hogy az idei évi költségvetésbe – a

11

tavalyi évi döntésünk ellenére- nem tervezték be a hantosi tagóvodába a német nyelvi
foglalkozást tartó óvónő részére a nyelvvizsga pótlékot.
Ott akkor azt az ígéretet kapta Bencze Éva mezőfalvai gazdasági vezetőtől, hogy a
polgármester úr jelezze ezt az óvodavezető felé és ha az óvodavezető jelzi, akkor azt a
költségvetésbe betervezik. Ezúton szeretné kérni a polgármester urat, hogy
intézkedjen az ügyben.
Fischer József polgármester:
Természetesen szól a nyelvpótlék ügyében mind a vezető óvónőnek, mind a gazdasági vezető
asszonynak.
Bár elmondja a tavalyi évben kétszer tértivevényes levéllel megküldve a határozati
kivonatunkat értesítettük mind az intézményvezető asszonyt, mind a gazdasági vezető
asszonyt. Ezt ők átvették, tehát tudnak azon döntésünkről, hogy a német nyelvi
foglalkozásokat tartó óvónő részére a nyelvpótlék fedezetét önkormányzatunk biztosítja.
Kérdezi van-e valakinek még a napirendi ponttal kapcsolatban kérdése-hozzászólása?
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Kéri, hogy aki a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Társulás által
fenntartott Tündérkert Óvoda 2013.évi költségvetésének elfogadásáról 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 7/2013. ( I. 30. ) számú
határozata
a Mezőfalva- Hantos- Daruszentmiklós Közoktatási Intézményi
Társulás által fenntartott Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetése
elfogadásáról
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mezőfalva- HantosDaruszentmiklós Közoktatási
Intézményi
Társulás által fenntartott a
Tündérkert Óvoda 2013. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a polgármester
megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
Hantos Községi Önkormányzat képviselő-testület a
Mezőfalva- HantosDaruszentmiklós Közoktatási Intézményi Társulás által fenntartott Tündérkert
Óvoda 2013. évi költségvetését
104 374 eFt bevételi és 104 374 eFt kiadási előirányzattal elfogadja , és a kiemelt
előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
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•
•
•
•

62 066 eFt
15 993 eFt
25 515 eFt
800 eFt

a személyi jellegű előirányzat
munkaadókat terhelő járulékok
dologi előirányzat
pénzeszköz átadás

A feladatellátáshoz
• Hantos Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
45 eFt-ban,
• Daruszentmiklós Község Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
1 483 eFt.-ban,
• Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzatának tervezett hozzájárulását
9 043 eFt-ban állapítja meg.
A Tündérkert Óvoda engedélyezett létszámát 2013. évre
meg.
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főben állapítja

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a Hantos Községi
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletébe Hantos Községi
Önkormányzat által az Intézményfenntartó Társulás 2013. évi finanszírozásához
szükséges 45 e Ft-ot építse be.
Felelős:
Határidő:

Fischer József polgármester
azonnal

4. napirend
BEJELENTÉSEK
1. Döntés kulturális közfoglalkoztatási programban való közreműködésre
A képviselő-testület tagjai a felhívást, adatlapot, tájékoztatót és a határozati javaslatot
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.
Fischer József polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy megjelent egy együttműködési felhívás
kulturális közfoglalkoztatási programban való közreműködésre vonatkozóan.
A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézetet kulturális közfoglalkoztatási
pályázatot nyújt be 2013. február elején a Belügyminisztériumba. A pályázat célja a
települési kulturális feladatellátó szervezetek által végzett közművelődési
feladatokhoz, valamint a civil közösségi munkát támogató hálózat kiépítéséhez,
megerősítéséhez segítségnyújtás. A program a hiányzó személyi feltételeket
átmenetileg közfoglalkoztatottak bevonásával biztosítja.
A Program keretében felkészített közösségi munkások közreműködnek a helyi közösségek –
civil szervezetek megerősítésében a települési társadalmi-, szociális problémák feltárásában;
kezdeményezések és kezdeményezők támogatásában, a saját erőforrások fejlesztésében.
A program keretében foglalkoztatottak bérét és annak járulékait a Magyar Állam a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapon keresztül 100 %-os mértékben biztosítja.
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A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított bér a
szakképesítést, középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése esetén bruttó
75 500 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör
betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált bér bruttó 96 800 forint.
Az NKKI pályázatban vállalt feladatai:

Az NKKI pályázatban vállalt feladatai:
•
A közfoglalkoztatott kiválasztása és sokrétű képzés keretében felkészítése a
közösségi munkára, a közösségi bevonás módszereinek alkalmazására, a nehéz
helyzetben levők támogatására, a helyi társadalom fejlesztésére, illetve a kulturális-,
civil-, egyházi szervezetekben, intézményekben ellátandó feladatokra. (A képzés
időtartama is a közfoglalkoztatás részét képezi.)
•
A programban résztvevő közfoglalkoztatottak szakmai mentorálása a
munkavégzés során.
•
A foglalkoztatással összefüggő valamennyi adminisztratív és pénzügyi feladat
elvégzése, a program teljes lebonyolítása, koordináció.
•
A partnerként csatlakozó önkormányzatokkal, intézményekkel, civil
szervezetekkel, egyházakkal együttműködési megállapodás kötése, amelyben
rögzítésre kerülnek a két szerződő fél kötelezettségei.
•
Közfoglalkoztatási szerződés kötése a közfoglalkoztatottakkal illetve a
Munkaügyi Központokkal.
Az Önkormányzatnak a programba való részvételhez az alábbiakat kell biztosítani:
•
Együttműködési szándékáról a megadott határidőig visszajelzés küldése.
•
Az adatlap kitöltése, települési szinten közfoglalkoztatott ajánlása, a betölteni
kívánt feladat és státusz megnevezésével.
•
A munkavégzéshez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek biztosítása.
(Iroda-, munkaállomás-, számítógép- és nyomtató-használat, internet elérés, telefon
használat, valamint a közösségi- illetve kulturális munka végzéséhez szükséges
színtér és eszköz.)
•
Egy szakmai kapcsolattartó megnevezése, aki napi szinten segíti, ellenőrzi, és
hetente igazolja a közfoglalkoztatott munkáját.
A kulturális- illetve közösségi munkát végző közfoglalkoztatott lehet:
•
Olyan, a településen élő, regisztrált álláskereső, aki lehetőség szerint minimum
középfokú végzettséggel, valamint alapszintű számítógépes ismeretekkel rendelkezik.
•
Képességei és szándékai szerint alkalmas és elhivatott a közösségek és
rászorulók érdekében végzendő munkára, illetve a kulturális intézményben, civil
szervezetben ellátandó feladatokra.
A közfoglalkoztatás 2013. április 1-től indulhatna egy év időtartamra 2014. március
31-ig tart. Felvette a kapcsolatot Hegyesi Judittal, a pályázathoz kapcsolódóan
megadott kapcsolattartóval, aki elmondta, hogy reálisan maximum 2 fő
foglalkoztatására pályázhatunk.
Mindenképpen jónak tartaná, ha ezt a lehetőséget kihasználnánk és az együttműködési
szándékunkat kinyilvánítanánk, csatlakoznánk a programhoz.
Eleinte arra gondolt, hogy a meghirdetett , folyamatban lévő pályázatunkra beérkezett
pályázókból mégsem választanánk ki senkit, hanem kizárólag ebből a programmal
oldanánk meg a Kultúrház működtetését. A jegyző asszonnyal folytatott megbeszélés
után,mégis azt javasolja, hogy bíráljuk el a pályázatokat és ha lesz megfelelő pályázó
nevezzük ki az állásra. Ugyanakkor a könyvtári feladatokra is próbáljuk meg az előbb
ismertetett közművelődési közfoglalkoztatási pályázatból legalább 1 főre a pályázatot
benyújtani.
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Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az ügyben mondják el véleményüket, tegyék
fel kérdéseiket.
Hozzászólások:
Fischerné Koncz Katalin települési képviselő:
Egyetért a közművelődési közfoglalkoztatásban való részvétel szándékával.
Véleménye szerint kettő főre kellene pályázni egy eddig ellátatlan feladatokra
alkalmazott, kulturális területen dolgozó munkatársra is és a közösségi segítő
munkatársra is.
Koncz Tímea külső alpolgármester:
Ő is jónak tartja a közművelődési közfoglalkoztatásban való részvételre a pályázat
benyújtását. Véleménye szerint jobb lenne csak egy főre- az eddig ellátatlan
feladatokra alkalmazottra- az igényünket,
A könyvtárt is újra meg kívánjuk nyitni, ha legalább 1 évig az önkormányzat által
foglalkoztatott ember mellett, még egy embert tudnánk alkalmazni a feladatokat is
jobban el tudnánk osztani és a falu kulturális- közösségi élete is pezsgőbbé válhatna.
Fischer József polgármester:
Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása
a kulturális közfoglalkoztatási programban való közreműködéssel kapcsolatban ?
A napirendi ponttal kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Fischer József polgármester:

Kéri, hogy aki a kulturális közfoglalkoztatási programban való közreműködésben
való részvételről 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 8/2013. ( I. 30. ) számú
határozata
Döntés kulturális közfoglalkoztatási programban való közreműködésre
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a Döntés kulturális
közfoglalkoztatási programban való közreműködésről” szóló előterjesztést a
polgármester megtárgyalta és az ügyben az alábbi határozatot hozta:
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
Nemzeti
Közművelődési
és
Közgyűjteményi
Intézetet
kulturális
közfoglalkoztatási pályázatában- együttműködő partnerként közreműködik,
és egy fő - az eddig ellátatlan feladatokra – könyvtár, közösségi programok
szervezése- kulturális közfoglalkoztatott foglalkoztatására pályázatot nyújt be.
A Képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy a kulturális
közfoglalkoztatási programban való közreműködés érdekében a szükséges
intézkedést tegye meg
Felelős: Fischer József polgármester
Határidő: 2013. január 31.

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 18.00 órakor bezárta.

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

/:Gálné Papp Erika:/
jegyző

/ : Zab Zsuzsanna :/
jkv. hitelesítő

