Hunya Község
Képviselő-testülete
Hunya

8/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült 2012. július 04. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron
következő üléséről.
Az ülés helye: Körjegyzőség hivatalának tanácskozóterme
Jelen vannak:
Petényi Szilárdné polgármester,
Kiszely Imre alpolgármester,
Dr. Fabó János képviselő,
Hegedűs Roland képviselő,
Pintér László képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Miskó Bence körjegyző
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Miskó Bence körjegyzőt, a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott
előadókat. Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot
tesz az ülés napirendi pontjaira. Tájékoztatja a képviselő-testületet, mivel a GyomandrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi társulás 2012. június 28.-i ülésén a hunyai képviselő-testület
nem vett részt, így a mai napok fogadjuk el az ott elhangzott döntéseket. Az ezzel
kapcsolatos írásos anyagot mindenki megkapta. Az 1990. évi LXV. Tv. (ÖTV) 12.§.(4) bek.
értelmében 2 napirendi pont tárgyalására mai napon zárt ülést is fogunk tartani.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a település vonatkozásában.
(Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány)
2./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság települést érintő
munkájáról.
(Előadó: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok)
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról a 2011. év
vonatkozásában
(Előadó Pál Jánosné intézményvezető-helyettes)
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4./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
(Előadó: Dr. Fabó János háziorvos, Hőgye Ildikó védőnő)
5./ A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ,
valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása.
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
6./ Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata.
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
7./ A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
8./ Az Intézményi Társulásban lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013-as
tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása.
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
9./ TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztési pályázat
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
10./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
(Előadó Petényi Szilárdné polgármester)
11./ Egyebek
 Csalási Nap elszámolása
 Rovásírásos helyiségnévtábla elkészítésére érkezett ajánlat ismertetése.
Zárt ülés:
1/ DAOP-4.1.A-11 jelű pályázati projekt menedzsment bérköltsége .
(Előadó: Petényi Szilárdné polgármester)
2./ A Hunya hrsz:418/25 helyrajzi számú ingatlan kártalanítási ügye
(Előadó: Petényi Szilárdné polgármester)
Kéri a napirendi pontokat elfogadását az elhangzott kiegészítéssel együtt.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban
szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag
elfogadja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiszely Imrét, Hunya község alpolgármesterét javasolja. Kéri a
képviselő-testületet a javaslat elfogadására. Jegyzőkönyvvezető Fülöpné Kővári Ágnes.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv
hitelesítésére Kiszely Imre alpolgármestert jelölte ki.
1. napirendi pont
Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a település vonatkozásában.
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Petényi Szilárdné (polgármester)
A képviselő - testület a 2012. január 18. napján tartott ülésén vette fel az elfogadott éves
munkatervbe a napirendet. 2012. június 25. napján a kapitányság gyomai kirendeltség
vezetője telefonon jelezte, hogy az ülésen szóban kívánnak beszámolót tartani. A korábbi
gyakorlattól eltérően a helyi polgárőrség beszámolóját most nem tűztük napirendre, mivel a
közelmúltban vezetőváltás volt az egyesületnél és célszerűbbnek láttuk, hogy az egyesületi beszámolót
az év vége felé tárgyalja a testület, amikor az új elnöknek már gyakorlati tapasztalati is lehetnek.

Felkéri Oltyán Sándor rendőrkapitányt tájékoztatója ismertetésére.
Oltyán Sándor (rendőrkapitány)
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja,hogy elmúl évben változatlan 21 fő létszámmal dolgoztak.
Ebből 13 járőr, 7 fő bűnügyi állomány és 1 fő őrsparancsnok. A közrendvédelmi csoport
augusztus 1-ig 7 fővel látta el járőrszolgálati feladatot. Onnantól 3 fő próbaidős rendőrt
kaptak Orosházáról éjszakai járőrszolgálatra. Szerencsére a hunyai közbiztonsági helyzet nem
kívánja meg a folyamatos járőrszolgálat jelenlétét. Az őrs 3 fő körzeti megbízottal
rendelkezik. Szeretné megköszönni a hunyai Polgárőrség munkáját. A jelenlétük elrettentő
erő a községbe tévedő idegeneknek. Mindenki tudja, hogy szolgálatukat szabadidejük terhére
ellenszolgáltatás nélkül végzik. Elmondja, hogy vezetőváltás volt a helyi Polgárőrség
szervezetében, azóta is tarja a kapcsolatot a vezető asszonnyal. Ez elmúlt évben a községben
az ivóvízellátással kapcsolatban felmerült probléma esetén is számíthattak a polgárőrség
segítségére a kihelyezett ivóvíztartályok 24 órás őrzésében. Október hónapban
vagyonbiztonság védelméről tartottak a helyi Művelődési Házban fórumot. Elmúlt évben 8
bűncselekményről jutott tudomásuk a községben, melyből 4 vagyon elleni bűncselekmény
(gázolaj lopás) volt. 1 családon belüli súlyos testi sértésről volt tudomásuk, melyet vádemelési
javaslattal az ügyészség felé továbbítottak. l csalás bűntett történt, az elkövetőt átadták Győri
Rendőrkapitányságnak. Elmúlt évben 2 visszaélés történt személyes irattal, őstermelő
igazolványt hamisítottak. Ez a fajta bűncselekmény a lakosság közbiztonságát nem
befolyásolja. A település rendjét nem befolyásolja. Baleseti helyzet nagyon jó, mivel a
forgalom sem akkora, mint egy országos főúton. A súlyosabb balesetek a KondorosGyomaendrődi úton történtek. A község lakott területén belül az elmúlt 10. évben súlyosabb
közlekedési baleset nem volt.
Paraizs Tamás (rendőr alezredes)
A bűncselekményekre visszatérve annyi kiegészítést kíván tenni, hogy az elmúlt évben
kiemelt bűncselekmény nem történt. Egy esetben vonultak ki a helyszínelők halálesethez.
Amennyiben van igény rá, bármikor tartanak a falunak közbiztonsági tájékoztatót. Az ÁNTSZ
által előírt biztonsági intézkedések betartásra kerültek, így különösebb gond nem volt az
ivóvíz ellátással kapcsolatban.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Gyomaendrődi Rendőrséggel nagyon jó a kapcsolatunk, elismerésre
méltóan teljesítenek. Elmúlt időszakban több alkalommal megszólalt éjszaka a Polgármesteri
Hivatal épületében a riasztó. Gyorsan a településre ért a rendőrség és az ügyeletes polgárőrök.
Megköszöni a segítséget. Július 18-én lesz Gyulán a Megyei Polgárőrnap, ahol alkalom lesz
megköszönni a polgárőrök munkáját. Ebben az évben id. Dávid Vendelnek fogja
megköszönni a több mint 20 éves polgárőr munkáját.
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Oltyán Sándor (rendőrkapitány)
Elmondja, hogy a kistérségi üléseken havi szinten rendszeres részt vesz, ahol találkozik a
településekkel, ahol lehetőség nyílik megbeszélni az aktuális problémákat. Elmondja, hogy
2013. évtől kötelező lesz félévente olyan nyílt fórumot kell tartani az önkormányzatok
bevonásával, ahol jelen van a települési polgármester a jegyző, hatósági osztályok, oktatási
intézmények vezetői, vallás felekezetek vezetői, gazdasági társaságok vezetői valamint a helyi
polgárőrség. Az év második felében lenne célszerű megtartani.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Megköszöni Oltyán Sándor és Paraizs Tamás uraknak a tájékoztatót. Megkérdezi a képviselőtestület tagjait kívánnak-e hozzászólni a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs hozzászólás
kéri a szóban elhangzott beszámoló elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
55/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a közrend és közbiztonság helyzetéről
a település vonatkozásában szóban tett beszámolóját a Szarvasi
Rendőrkapitányság Vezetőjének elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Oltyán Sándor rendőrkapitány
2. napirendi pont
Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság települést érintő
munkájáról.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, a közelmúltban a tűzoltóság és a polgári védelem jelentős változáson esett át ezért
fontosnak tartottuk, hogy a képviselők erről tájékoztatást kapjanak. A napirend előkészítésére
felkértük a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetőjét, hogy tartson beszámolót a Szarvasi Tűzoltóság tevékenységéről.
Felkéri Bohák János tűzoltó őrnagyot, aki Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
részéről érkezett, hogy ismertesse tájékoztatójukat.
Bohák János (tűzoltó őrnagy)
Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, csak néhány szóban kívánja kiegészíteni a Szarvasi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről készített írásos anyagot. 2012.
évben elfogadásra került az új katasztrófavédelmi törvény, mely fordulópontot pontot jelent a
katasztrófavédelem szabályozórendszerében. Egységes állami feladattá vált a
katasztrófavédelem, ezen belül a tűzvédelem is. Az Országos Katasztrófavédelemi
Főigazgatóságnak 19+1 országos területi szerve van. Katasztrófavédelmi Kirendeltségeket
hoztak létre. Megyénkben három ilyen szerv van, Szeghalom Békéscsaba és Orosháza
városokban. A Szeghalmi Kirendeltséghez tartozik a Szarvasi Tűzoltóparancsnokság.
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Elmondja, 2011. évben még önkormányzati tűzoltóságként működtek. Ennek nagy részét
áthelyezték a Szeghalmi Kirendeltségre. A mentő-, a tűz-, és műszaki mentésben
elsődlegesen a Gyomaendrődi egység vonul a hunyai területre. Ismerteti, hogy a hatósági és
szakhatósági munka a Szeghalmi Kirendeltségen folyik. Az elmúlt évi eseményszám 377
volt. Ebből 122 tűzeset, illetve 141 műszaki mentés volt. Hunya község esetében 2 tűzeset, és
2 műszaki mentés volt. Gyakorlatok keretében látogatást fognak tenni a településen.
Kondacs Zsolt (tűzoltó őrnagy)
A hivatásos tűzoltóparancsnokság körzetéhez hozzátartozik Gyonmaendrőd-CsárdaszállásHunya. Mivel a hatósági munka átkerült Szeghalomra, kérése az, hogy a lakosságot
tájékoztassák erről. Ettől függetlenül Szarvason is el lehet intézni a hatósági ügyeket. Emiatt
nem kerülnek hátrányba. Az iparbiztonságra fokozott figyelemmel vannak, a veszélyes
anyagokat tároló üzemeket felmérik. A BO-TI Zrt.nél is tettek látogatást. Legfontosabb
feladat a mentő tűzvédelem. A lakosságot a belső változásból semmiben sem érinti. A
felkérésnek, bemutatóknak szívesen eleget tesznek továbbiakban is.
Bohák János (tűzoltó őrnagy)
Rendszereket, létszámokat nem vontak el. A települést hozzájárulások tekintetében nem
fogják felkeresni. Hunya alakított köztestületet.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Megkérdezi, van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Pintér László (képviselő)
Az ammónium nitrát tartalmú műtrágyák tárolási veszélyeiről kérdez.
Bohák János (tűzoltó őrnagy)
A mezőgazdasági vállalkozókra jellemző, hogy nagyobb mennyiséget tárolnak. Nyilván
megvan a veszélye, fokozott óvatossággal az iparbiztonsági előírások betartásával kezelendő.
Nem tartja veszélyesebbnek, mint egy palackos gázt. A vörösiszap katasztrófa tapasztalatai
rávilágítottak arra, hogy a szabályzatokat át kell írni, fokozottabb védekezést kell megoldani.
A kisseb vállalkozó néha áldozatául esnek a szabályok be nem tartásának, nyilván nem tudják
a feltételeket biztosítani.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri az előterjesztés elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
56/2012./VII.04./ KT.sz. határozat

A képviselő - testület elfogadja a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének - Szarvas
Tűzoltóságának beszámolóját az ülésen szóban tett tájékoztató alapján
elfogadja.
Határidő: azonnal
Oldal: 5 / 31

Felelős: Bíró Zoltán tűzoltóparancsnok
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról a 2011. év
vonatkozásában
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat elektronikus úton megküldte részünkre a
2011. évi beszámolóját. Felkéri Czikkely Erika intézményvezetőt a napirendi pont
kiegészítésére.
Czikkely Erika (intézményvezető)
Köszönti a megjelenteket. Beszámolójából kiemeli, hogy 2011. évben gyermekjóléti
intézkedésre, védelembe vételre, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésre, átmeneti nevelésbe
vételre nem került sor. 2011. az első olyan év - amikor helyettes szülő kirendelésére lenne
szükség - egész évben biztosított volt Gyomaendrőd-Csárdaszállás – Hunya településekre
vonatkoztatva. Erre a feladatra együttműködési megállapodás készült a településekkel. Egy
helyettes szülő van kiképezve, Kiss Péternénak hívják. Ez a lehetőség biztosított. Családból
történő kiemelésre nem tettek javaslatot a jegyző úrnak. Van egy család a településen, akivel
nehéz szót érteni, mind a védőnőnek, mind a gyermekjóléi szolgálatos családgondozónőnek.
Igyekeznek hatni a családra, legalább így érzik, hogy ott van a háttérben egy figyelő szem. A
beszámolóban ugyan nincs kiemelve, de figyelnek rá, hogy ebben az évben is szóba kerüljön.
A családsegítésről nincs beszámolási kötelezettség. Ez a szociális alapellátások egyike,
ugyanúgy mint az idősellátás. Családsegítést az veszi igénybe, aki mentális problémákkal
küzd, krízishelyzetbe kerül. Hunyán ilyen nincsen.
Ismerteti, hogy az intézmény
működésében 2013-tól változás várható a Megyei Kormányhivatal fenntartásába kerül át.
Elmondja, hogy intézményvezetői feladatait 2012. december 31.-ig látja el. A szervezeti
változás a lakosságot és a családokat nem érinti. Várja a kérdéseket.
Miskó Bence (körjegyző)
A 2011-es év védelembe vétel szempontjából nem volt érintett. Viszont ebben az ében már 2
esetben történt meg védelembe vétel, ami az elmúlt évből húzódott át.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Megköszöni a tájékoztatót. Kéri a testületet, tegyék fel kérdéseiket, javaslataikat.
Amennyiben nincs kéri a beszámoló elfogadását az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
572012./VII.04./ KT.sz. határozat
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A képviselő - testület elfogadja Térségi Humánsegítő Szolgálat
Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya 2011. évi beszámolóját a
településen végzett tevékenységéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Czikkely Erika intézményvezető
A Térségi Humánsegítő Szolgálat beszámolója a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. napirendi pont
Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, a megadott határidőig Dr. Fejes Csaba fogorvos, Hőgye Ildikó védőnő adott írásos
anyagot. Dr. Fabó János háziorvos jelezte, hogy szóban kíván tájékoztatást adni az ülésen a
tevékenységének tapasztalatiról.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Felkéri Dr. Fabó Jánost előterjesztése ismertetésére.
Dr. Fabó János (háziorvos)
A Háziorvosi Szolgálaton belül az egészségügyi ellátást két személy látja el. A praxislétszám
jelenleg 675 fő. Az elmúlt évi esetszám megközelítette a hatezret. A napi átlagos
betegforgalom 20-30 fő között mozog. 2011. évben 175 beteg kerül kórházi ellátásra. Ezek
egy része háziorvosi beutalás alapján, másrészt szakrendelőkből történő beutalás alapján
történt meg. A múlt év december 1 napjától megváltozott a rendelési idő a Szarvasi ÁNTSZ
elrendelése miatt. A délelőtti rendelés 8-10 óráig, a délutáni rendelési idő 13-16 óráig tart,
amihez a Kondorosi Gyógyszertár Fiókpatikája is igazodott. Elmondja, hogy az ügyeletben
jelenleg nem vesz részt. Délután 16.00 órától másnap reggelig Központi Orvosi ügyelet
működik Gyomaendrődön. Hétvégén és munkaszüneti napokon is oda kell fordulni.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ez év július 1-jétől megváltozott a beutalási rend.
Hunya Községet urológiai és kardiológiai szempontból Orosházára tették át. Az orvosi
szakrendelők továbbra is Gyomaendrődön működnek. A Háziorvosi Szolgálat működési
feltételei biztosítottak, helyettes orvosról a polgármester asszony gondoskodott. Véleménye
szerint a szociális gondozói hálózat a községben jól működik, nincs olyan ember, aki ne lenne
ellátva.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Megköszöni a háziorvos
közegészségügyi helyzetről szóló tájékoztatóját. Kérdés,
hozzászólás hiányában kéri elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
58/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
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A képviselő - testület elfogadja a Beszámoló a község egészségügyi
helyzetéről szóló napirend kapcsán Dr. Fabó János háziorvos
tájékoztatóját a tevékenységének tapasztalatairól.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Fabó János háziorvos
Petényi Szilárdné (polgármester)
Egy határozati javaslattal kíván élni a képviselő-testület felé. Dr. Fabó János háziorvos évek
ót bruttó 30.000 Ft/hó területi pótlékot kap. Kéri ezt az összeget bruttó 43.000 Ft/hó összegre
felemelni 2012. január 1-jétől visszamenőleg. Az OEP is ennyit finanszíroz. a júniusi bérével
már így lesz számfejtve, illetve a különbözetet is megkapja év elejéről visszamenőleg.
Javasolja elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
59/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Dr. Fabó János háziorvos részére a területi pótlékot 2012.
január 1-től visszamenőleg bruttó 43.0000 Ft/hó összegben állapít
meg.
(2)Megbízza a polgármestert, hogy 2012. július 1. napjától bruttó
43.000 Ft/ hó, valamint 2012. január 1. napjától visszamenőleg
6*13.000 Ft (78.000 Ft) különbözet következő havi munkabérnél
történő számfejtésérő gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy Dr. Fejes Csaba fogorvos jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Írásban
megküldte rövid 2011. évi tájékoztatóját, melyet ismertet. Véleménye szerint ettől az
előterjesztésről a képviselő-testület részletesebb beszámolót várt. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az OEP-től kapott támogatást teljes egészében átadjuk a fogorvosnak. A
dologi támogatás az önkormányzatot terheli. Javasolja az írásos anyag elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
60/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
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A képviselő - testület elfogadja a Beszámoló a község egészségügyi
helyzetéről szóló napirend kapcsán Dr. Fejes Csaba fogorvos
tájékoztatóját a tevékenységének tapasztalatairól.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Fejes Csaba fogorvos
Dr. Fejes Csaba fogorvos előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Petényi Szilárdné(polgármester)
Felkéri Hőgye Ildikó védőnőt írásos előterjesztése kiegészítésére.
Hőgye Ildikó (védőnő)
Köszönti a testület tagjait. Elmondja, hogy heti egy alkalommal van kinn a településen, illetve
amikor szükséges. A gyermekorvosi mozgó szakorvosi szolgálat havi egy alkalommal rendel
a Hunyán. A bizalom mind a szülőkkel, mind a kismamákkal úgy érzi megvan. Az ellátás
feltételei biztosítottak.
Petényi Szilárdné (polgármester)
A település lakosságszáma folyamatosan fogy. Ez az év csodának számít, hiszen jelenleg 5
kismamánk van. Megköszöni a részletes mindenre kiterjedő beszámolót. Megkérdezi, van-e a
képviselő-testületnek kérdése a védőnőhöz? Amennyiben nincs, kéri
a tájékoztató
elfogadását.
61/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület elfogadja a Beszámoló a község egészségügyi
helyzetéről szóló napirend kapcsán Hőgye Ildikó védőnő tájékoztatóját
a tevékenységének tapasztalatairól.
Határidő: azonnal
Felelős: Hőgye Ildikó védőnő
Hőgye Ildikő védőnő előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5. napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ,
valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondta Gyomaendrőd Város Önkormányzata megküldte részünkre a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 2012. június 28.-i ülésérére szóló anyagot. Mivel a
képviselő-testületünk az ülésen nem tudott részt venni most kerül elfogadásra az ott
ismertetett anyag. A kiküldött előterjesztés tartalmazza az intézmények költségvetésének
módosítását. Megkérdezi a jelenlévőket, van e kérdésük, észrevételük a napirendi ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolja az előterjesztés szerint elfogadni.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
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62/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi
Társulás
Képviselő-testületei
Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat
költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
E Ft-ban

Adatok:

Intézmény

Előirányzat neve

Rózsahegyi K. Kistérségi
Isk.

Saját bevétel

Mód. előirányzat

100

100

Átvett pe. műk célra

7914

7347

Felhalm.célú bevétel

0

0

Előző évi
pénzmaradvány

0

3761

8014

11208

235429

235429

Átvett pe. műk célra

18565

6506

Felhalm.célú bevétel

0

0

Előző évi
pénzmaradvány

0

1361

253994

243296

0

0

Átvett pe. műk célra

12897

448

Felhalm.célú bevétel

0

0

Előző évi

0

0

Összesen
Térségi Szoc.Gond.Központ Saját bevétel

Összesen
Térségi Humánsegítő
Szolgálat

2012. évi eredeti
e.i.

Saját bevétel
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pénzmaradvány
Összesen

12897

Kiadások alakulása:
Ft-ban

Adatok: E

Intézmény

Előirányzat neve

Rózsahegyi K. Kistérségi
Ált.Isk.

Személyi juttatás

2012. évi eredeti
e.i.

Mód. előirányzat

137166

140507

Munkaadói járulékok

37313

38193

Dologi kiadás

35403

39037

Pénzeszköz átadás

0

3026

Ellátottak juttatása

3660

3660

Felújítás

0

0

Fejlesztés

0

0

Összesen

213542

224423

214558

223546

57580

59364

250836

250985

Pénzeszköz átadás

0

918

Ellátottak juttatása

0

0

Felújítás

0

0

Fejlesztés

0

0

Összesen

522974

534813

26437

27274

Térségi Szoc.Gond.Központ Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás

Térségi Humánsegítő
Szolgálat

448

Személyi juttatás
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Munkaadói járulékok

7100

7326

Dologi kiadás

5584

5584

Pénzeszköz átadás

0

0

Ellátottak juttatása

0

0

Felújítás

0

0

Fejlesztés

0

0

Összesen

39121

40184

Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

6. napirendi pont
Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az előterjesztés tartalma alapján kiegészítésre került az újonnan alapított
óvoda alapító okirata a jogszabályi hivatkozással, valamint az önállóan működő költségvetési
szervek - Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, Térségi Humánsegítő
Szolgálat és a fenntartó közötti – gazdálkodásra vonatkozó - munkamegosztás
szabályozásra került, a jogszabályi változások értelmében. Megkérdezi a jelenlévőket, van e
kérdésük a napirendi ponttal kapcsolatban. Javasolja a képviselő-testületnek hogy a döntési
javaslat kerüljön elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
63/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
I.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás – Csárdaszállás Község,
Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatainak Képviselő-testületei a
22/2012. (V. 31.) határozata alapján meghatározott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda alapító okiratának 5. pontját a következők szerint módosítja:
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
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„Az intézmény közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§-ában
foglaltak alapján az Óvodai nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység.”
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatainak Képviselő-testületei - utasítja
Várfi András polgármestert, hogy az alapító okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás elfogadja a pénzügyi-gazdasági
feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala és a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési
Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya költségvetési szerv
közötti megállapodást (a megállapodás hatálybalépésével a 34/2009. (XI.25.) határozattal
elfogadott megállapodás hatályát veszti), valamint a Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala és a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési szerv
közötti megállapodást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint:

MEGÁLLAPODÁS TERVEZET

Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési
szerv
és
a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény), mint
önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére
vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan
működő költségvetési szerv. Az önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi
személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját gazdasági szervezettel nem
rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli
azt az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő
költségvetési szerv 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján
meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.

Oldal: 13 / 31

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ……./…..(…) Gye. Kt határozata értelmében
a………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyigazdasági feladatai ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (4)-(6) bekezdése alapján a két költségvetési
szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási,
finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat, valamint a költségvetési szerv
működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával, hasznosításával és
vagyonvédelemmel
kapcsolatos
feladatokat,
a
költségvetési
gazdálkodás,
a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:










A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és
ésszerű takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak
érdekében, hogy az Intézmény az Alapító okiratában meghatározott feladatait
elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai
döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei
az Intézménynél nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű
gazdálkodás feltételeit, melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi
ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül biztosítja. A kötelezettségvállalási,
utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e megállapodásban
foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési
szervekre vonatkozóan is alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az
intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat betartani, betartatni. A Hivatal
köteles az Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi
program alkalmazásával és gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az
intézmény gazdasági eseményei.

II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati
végrehajtásában a Hivatal segíti az Intézmény munkáját.

szabályozások

gyakorlati

A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján
az intézmény elkészíti a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet
összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott
határidőre és szerkezetben az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót,
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valamint az elfogadott költségvetési koncepció és a képviselő-testület döntésének megfelelően
elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az intézmény a költségvetési
tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az egyeztetést
követően kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés
megszervezése a Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
·

Saját bevételek

·

Támogatás értékű működési bevétel

·

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

·

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

·

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Kiadások
·

Személyi juttatások

·

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

·

Dologi kiadások

·

Felújítások

·

Felhalmozási kiadások

Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·

Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban

·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és
felhalmozási cél szerinti tagolásban.

A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt
előirányzatonként a „C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény
által kidolgozott költségvetési tervezet alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről
szóló adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak az általa meghatározott
határidőre.
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A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a
módosításokat és azok okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül a jogszabályi előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban
kezdeményezi a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a
költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény
vezetője a Hivatal pénzügyi osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a
költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott
adatok és információk tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők
betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi információk szolgáltatására vonatkozóan a
felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott
költségvetése teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési
jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott
létszámkerettel az intézmény önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési
beszámoló elkészítése a Hivatal, a szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A
beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó adatok határidőre történő eljuttatásáért és
valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a
kötelezettségvállalással terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel
egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az
intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv havonta tájékoztatja az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási
előirányzatok teljesítéséről.
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A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az
intézmények számlarendjét, számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell
az intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési
beszámolóra és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a
Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési
bankszámlán és pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az
adókötelezettségi feladatokat, kivéve a személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a
járulékokat (nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan
működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a bevételek beszedésére, illetve a
pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel elszámolni. Ezen
pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az önállóan működő szerv vezetője az általa
kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó
szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan
működő költségvetési szerv vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi
ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi ellenjegyzésére és érvényesítésére az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt személyek
jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata
szabályoz. Az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok
terhére illeti meg a kötelezettségvállalási jog:





Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási
kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben
meghatározott előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv
- testület által jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a
rendelkezésre álló szabad előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A
kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség pénzügyi ellenjegyzése után történhet,
kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő
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kifizetések teljesítésére vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó
szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet
alapján felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú
iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy:




a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és
várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján
ellenőrizni és érvényesíteni kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után
lehetséges.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet
utalványozási jogával, amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga
javára látná el. Ebben az esetben a polgármester látja el a kötelezettségvállalási és
utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles
megküldeni a gazdálkodási feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles
nyilvántartást vezetni a nyomon-követhetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást
vezet, melyet az intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott
kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának, valamint a keretek felhasználásának
ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a
Hivatal feladata, mely nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az
intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés céljából.
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Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról,
felhasználásukról és elszámolásukról nyilvántartást vezet.

az

elnyert

pénzeszközökről,

A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az
intézmény által beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni
értékű jogok feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott
székhelyen és telephelyen lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint
nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező
ingatlanok és ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog
gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása
vonatkozásában az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési jognak és
rendeltetésszerű használatának megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az
önkormányzat mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében
meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától
elkülönítetten. A leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján,
melyben az Intézmény is közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési
szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az
Intézmény írásban értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget
és feljelentést tesz, melyről értesíti a Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési
szerv a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása
során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának belső kontrollrendszere
szabályzatának” előírásait köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően
eljárni.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2012.(VI. )
Gye. Kt. határozatával jóváhagyta.
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A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.

Gyomaendrőd, 2012. július …………….

…………………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv vezetője

……………………………….
önállóan működő költségvetési
szerv vezetője

Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

7. napirendi pont
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az intézmény alapító okiratában és a működési engedélyben szereplő
szolgáltatások megnevezéseit pontosítani kellett az egyes telephelyek tekintetében, mely a
döntési javaslatban olvasható. Megkérdezi a jelenlévőket, van e kérdésük a napirendi ponttal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, felkéri a testület tagjait a döntési javaslat elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
64/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 389/1998.
(XII. 15.) Kt. számú határozatával 1998. december 15. hatállyal jóváhagyott Térségi Szociális
Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:

1. Az alapító okirat 13. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Gondozási Központ
- Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
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- Őszikék Idősek Otthona
- Támogató Szolgáltatás székhely
- Központi Konyha
- Tanyagondnoki szolgáltatás

2. Az alapító okirat 13. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
- Rózsakert Idősek Otthona
- Átmeneti Gondozó Egység
- Idősek Klubja, - étkeztetés, házi segítségnyújtás

3. Az alapító okirat 13. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
- Szent Imre Idősek Otthona
- Idősek Klubja – étkeztetés, házi segítségnyújtás

4. Az alapító okirat 13. pont 7. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-19.
- Fogyatékosok nappali intézménye
- Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei utasítják
Várfi András polgármesterét, hogy az alapító okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
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8. napirendi pont
Az Intézményi Társulásban lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013-as
tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása.

Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az alábbi előterjesztés kiegészítését mindenki megkapta, melyet az indokolt,
hogy az óvodai és az iskolai csoport létszámokat és csoportszámokat tartalmazó előterjesztést
tárgyalta Gyomaendrőd Város Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága és ott felvetődött
üzemeltetési lehetőségekkel került kiegészítésre, a már kiküldött előterjesztés. Továbbá
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a döntéshozatal alapján mindenkinek az a célja, hogy a
gyermekek és a pedagógusok érdeke ne sérüljön.
Az óvodai működés esetében A), B) és C) alternatívák kerültek kidolgozásra, melyek
ismertetésére felkérte azon hozzáértők tájékoztatását, akik részt vettek az előkészítésben.
Elmondja, hogy Ágostonné Farkas Mária intézményvezető asszony a július 28.-i ülésen
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetése
kapta meg azt a feladatot, hogy kidolgozzon egy tervezetet az új óvoda felállítására, illetve,
hogy az indítandó csoport számok és létszámok tekintetében készítsen elő egy tervezetet.
Hogyha körül nézünk, azt látjuk, hogy a közoktatásban nagy változások várhatóak ezért aztán
elég nehéz volt egy olyan előterjesztést elkészíteni, ami a jövőben is fog tudni működni.
Három alternatívát dolgozott ki az intézmény, a gazdasági vezető segítségével illetve a
jelenlegi óvodai intézményegység-vezetővel. Az alternatívákon látható, hogy a változások
mindhárom esetben a Margaréta Óvodát érintik, hiszen ott van most olyan gyermek létszám,
amely több megoldásra is ad lehetőséget. Mivel az intézményvezetésnek csupán csak az volt a
dolga, hogy alternatívákat készítsen, így nem foglalt egyik alternatíva mellett sem állást.
Elmondja, hogy az első alternatíva a jelenlegi intézményvezető javaslata alapján készült el,
három óvodai csoport – 19-19 fővel – 6 fő pedagógus és 3 fő dajka segítségével. A második
lehetőség esetében - a jogszabályi keretek figyelembe vételével -, azt láthatjuk, hogy 2
csoportos óvodai csoportok engedélyezésekor a maximális csoport létszám az engedélyezhető
létszám 20%-val túlléphető, természetesen, ha ezt a fenntartó elfogadja, illetve a fenntartó ezt
támogatja. Ha ezt a lehetőséget nézzük, akkor itt 2 óvodai csoport indul 4 fő óvónővel és két
fő dajkával. Ennek természetesen vannak előnyei és hátrányi, melyek az előterjesztésben
olvashatók. A harmadik javaslat a Pénzügyi Bizottság kérésére készült, mely alapján a
délelőtti foglalkozások időszakára három csoport, a délutáni foglalkozások időszakára kettő
csoport működése került megtervezésre úgy, hogy figyelembe lett véve az, hogy délután nem
minden gyermek igényli az óvodai ellátást és így nyílik lehetőség a jogszabályi előírások
betartásával az összevonásra. Mindhárom alternatíva előnye és hátránya az előterjesztésben
olvasható.
Az A) alternatíva tartalmazza, hogy a Margaréta Óvoda tekintetébe a délelőtti és a délutáni
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csoportok összevonásra kerülnek, tehát 2-2 csoport látja el az óvodai nevelési feladatot
délelőtt és délután.
A B) alternatíva tartalmazza azt, hogy csak délután történik csoport összevonás, tehát délelőtt
3 csoport, délután 2 csoport látja el az óvodai nevelési feladatot.
A C) alternatíva tartalmazza az eredetileg kiküldött döntési javaslatot, mely alapján 3-3
csoport látja el az óvodai nevelési feladatot délelőtt és délután.
Várfi András polgármester úr a döntési javaslat I. pontjának B) alternatívát javasolta az ülésen
elfogadni. Kéri a hunyai képviselő-testület tagjait is ennek az elfogadására.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
65/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint
fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. §
(2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013as tanévben a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezi:
Óvoda

Gyermek és
csoportszám

Pedagógus Dajka létszám
létszám

Technikai dolgoz

Százszorszép

89 (102)fő/ 4 csoport

8 fő

4 fő

0,5 fő

Csemetekert

53 (57)fő/ 2 csoport

4 fő

2 fő

0,5 fő

Napsugár

24 (26)fő/ 1 csoport

2 fő

1 fő

0,5 fő

Margaréta

52(58)fő/

5 fő

2,5 fő

0,5 fő

19 fő

9,5 fő

2 fő

délelőtt 3 csoport
délután 2 csoport
Gyomaendrőd:

218 (237) fő/
Délelőtt 10 csoport
Délután 9 csoport
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Csárdaszállás

13 (16) fő/ 1 csoport

Összesen:

231 (253)/

1 fő

20 fő

Csárdaszállás Község
Önkormányzata az eddigiekben
kirendelés útján biztosította
1 fő

1 fő takarító

9,5+1 fő

2+1 fő

Délelőtt 11 csoport
Délután 10 csoport
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
66/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint
fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény fenntartói irányítás fejezet 102. §
(2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013as tanévben a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola intézményben az alábbi
csoportszámok indítását engedélyezi:
Gyomaendrődi intézményegységek
csoportszámok
- Normál tagozat
17 csoport
- Speciális tagozat
2 csoport
- Diákotthon, napközi otthonos ellátás
együttes megszervezése
14 csoport
Csárdaszállási tagintézmény
- Alsó tagozat
1 csoport
- Alsó tagozat napközi otthonos ellátás 1 csoport
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola fenntartója az alábbi csoportokban és
osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a 2012/2013-as tanévben:
GYOMAENDRŐD
Megnevezé

Tanuló

Sajátos

Nevelési tanácsadó Átszámított

Csoport
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szakvéleménye
alapján duplának
számító

létszám

száma

száma

nevelési
igény miatt
duplának
számító

2. a

20

4

5

29

1

2. b

25

0

3

28

1

4. c

24

1

7

32

1

5. a

23

2

7

32

1

5. b

26

2

6

34

1

8. a

28

4

1

33

1

8. b

30

2

2

34

1

s

k

GYOMAENDRŐD – NAPKÖZI, TANULÓSZOBA
Nevelési
tanácsadó
nevelési
szakvéleménye Átszámított
igény miatt
alapján
létszám
duplának
duplának
számító
számító
Sajátos

Csoport
(Napközi
Tanulószoba)

Tanulók
száma

Csoport
száma

2. a (3. cs)

20

4

4

28

1

2. b (4. cs)

25

0

3

28

1

4. a+4. b (7. cs)

14+16=30

4+1=5

1+2=3

38

1

4. c (8. cs)

24

1

7

32

1

5. b + Do. (10.cs)

16+6=22

2+3=5

5+0=5

32

1

7. a+7. b (12. cs)

13+12=25

3+0=3

4+1=5

33

1

8. a+8. b (13. cs)

9+17=26

2+1=3

0+2=2

31

1

Spec.t (14. cs)

20 (5 Do)

20

0

40

1

3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nemzeti
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köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6)
bekezdése értelmében utasítják a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda
intézményvezetőjét, hogy az intézmény pedagógiai programját egészítse ki - és a fenntartónak
nyújtsa be jóváhagyásra 2012. augusztus 1. napjáig -, a mindennapos testnevelés
megszervezésével.
Határidő: 2012. azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester

9. napirendi pont
TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztési pályázat
Petényi Szilárdné (polgármester)
Elmondja, hogy az együttes ülésen Weigertné Szilágyi Erika pályázati referens tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy a pályázat előkészítése folyamatban van, melynek beadási határideje július
16 - tól augusztus 17-ig lehetséges. Az előkészítési feladatot a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetése végzi, melynek szakmai tartalomra vonatkozó része az előterjesztés
mellékletében olvasható. Fontos megjegyezni, hogy az újonnan alapított óvoda egy
székhellyel és négy telephellyel lett alapítva, de ebben a pályázatban egy székhelyre és két
telephelyre kerül benyújtásra a pályázat, mert a csökkenő gyermeklétszám és az elkövetkező
óvoda összevonások miatt megszűnnek a telephelyek és így az ötéves fenntarthatóság nem
valósítható meg a megszűnő telephelyeken.
Javasolja a döntési javaslat előterjesztés szerinti elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
67/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás pályázatot kíván benyújtani a
TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, könnyített elbírálású pályázati felhívás alapján, a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda következő telephelyeinek fejlesztése
érdekében
-Százszorszép Óvoda
- Csemetekert Óvoda
- Csárdaszállás Óvodája
Az Intézményi Társulás megbízza a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjét
és az óvoda intézményegység vezetőjét a pályázat elkészítésével.
A pályázati eljárás során az eljáró szerv Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint az
Intézményi Társulás gesztor önkormányzata.
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Határidő: 2012. 08. 17.
Felelősök: Petényi Szilárdné polgármester
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika pályázati referens

10. napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet
módosításának megtárgyalása
Petényi Szilárdné (polgármester)
Köszönti Fekete Józsefet a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatót és munkatársát
Vaszkó Anikót. Kéri tájékoztatójuk ismertetésére.
Fekete József (ügyvezető igazgató)
Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a települési szemétszállítással kapcsolatban
lakossági panaszok érkeznek be hozzájuk. Ismerteti, hogy az ombudsmanhoz évek óta
folyamatosan számos panasz érkezik a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatás
miatt. A beadványok elsősorban a közszolgáltatás kötelező igénybevételével, valamint a
hulladékszállítási díj összegének megállapításával kapcsolatosak, és szinte kivétel nélkül az
előírt jogszabályi kötelezettségekkel függnek össze. Az igénybevétel kötelezősége és
gyakorisága kapcsán felmerült tipikus panaszok: általában azt sérelmezik, hogy
ingatlantulajdonosként hulladékszállítási díj fizetésére kötelezték őket, annak ellenére, hogy
nem, vagy alig veszik igénybe magát a szolgáltatást. A biztos ezekben az esetekben
tájékoztatta a beadványkérőket arról, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevétele
a 2000. évi XLIII. sz. hulladékgazdálkodási törvény alapján kötelező. A válaszlevelében
minden esetben arra utal, hogy a vonatkozó szabályok alapján megállapított díjfizetési
kötelezettség alól nem mentesülhet az, aki a kötelező szolgáltatást nem veszi igénybe. Az
egyértelmű jogalkotói cél ugyanis az volt, azokon a településeken, ahol biztosított a
hulladék elszállítása, a tulajdonosok – amennyiben nem részesülnek mentességben –
kötelezően fizessék azt. Elmondja, hogy a Kft. jogszerűen jár el a szemétszállítási
közszolgáltatás tekintetében.
Vaszkó Anikót (munkatárs)
Folyamatosan amiatt érkeznek feléjük lakossági panaszok amiatt, hogy a szolgáltatást nem
veszik igénybe.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Kéri a tájékoztató elfogadását.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
68/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete Fekete József a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. (5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.sz.)
Oldal: 27 / 31

ügyvezető igazgatója a települési szilárdhulladék közszolgáltatással
kapcsolatos tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
Petényi Szilárdné (polgármester)
Az elmúlt időszakban módosításra került a szemétszállítás helyi rendszere és rendelet is
megalkotásra került a tárgykörben, mivel a kérdés korábban nem volt szabályozva. A rendelet
megalkotásánál és a szemétszállítás módjánál a gyomaendrődi rendszer lett alapul véve, mivel
közös tulajdonú közszolgáltató végzi a tevékenységet. Az elmúlt időszakban néhány két
pontot szükségszerűnek látunk változtatni illetve pontosítani. Javasolja a rendelet módosítás
elfogadását az előterjesztett formában.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, hogy a begyűjtés előírt gyakoriságával kapcsolatosan kíván észrevételt tenni. A
település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
szóló 6/2002.(IV.10.)EÜM rendelet alapja a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékot
legalább hetente kell szállítani.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:
”9/2012. (VII.6.) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 6/2012. (II.28.) rendelet módosításáról
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendelet alkotja.
1.§
A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"7. § (1) Az Önkormányzat a Szolgáltató útján nyújtott közszolgáltatás körében biztosítja a
hulladékgyűjtő edényeknek kéthetente (minden második pénteken) történő rendszerességgel
történő ürítését."
2.§
A rendelet 18.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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"18. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a lakatlan ingatlan tulajdonosa. Egy
ingatlan lakatlannak akkor tekinthető, ha az ingatlanba életvitelszerűen személy nem lakik.
(2) A mentesség igénybevételére irányuló kérelmet Hunya Község Önkormányzatához kell
benyújtani. A kérelmet átruházott hatáskörben Hunya Község Polgármestere bírálja el, aki
jogosult a kérelemben foglaltakat a helyszínen is ellenőrizni."
3.§
Ez a rendelet 2012. július 10. napjával lép hatályba.
Kelt: Hunya, 2011. november 30.

Petényi Szilárdné
polgármester

Miskó Bence
körjegyző

Záradék: Kihirdetve a Községháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2012. 07.06.-án
Miskó Bence
körjegyző”
A 9/2012. (VII.6.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. napirendi pont
Egyebek
Petényi Szilárdné (polgármester)
2012. június 9. napján lezajlott az önkormányzati rendezésű Családi Nap. A magunk részéről
a rendezvényt sikeresnek ítéljük. Elkészült a költségek összesítése. Ismerteti Erdős Norbert
kormánymegbízott Úr levelét, melyben elismerését fejezte ki a rendezvénnyel kapcsolatban.
A rendezvényre 600.000 Ft lett a költségvetésünkben betervezve. A közvetlen önkormányzati
kiadása 553 175 Ft volt, még a közvetlen önkormányzati bevétel a rendezvény kapcsán 75
000 Ft volt. A kimutatás nem tartalmazza a természetbeni felajánlásokat így például a PE-RODO Kft. az EDDY Bt. és Várkonyi Tibor felajánlásait, mivel azok nem futottak keresztül az
önkormányzaton. Véleménye szerint szükség van ilyen rendezvényekre, elfogyott a 800 adag
ingyenes babgulyás.
Kéri a tájékoztatás elfogadását.
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Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
69/2012/.VII.04./ KT.sz. határozat
A képviselő - testület a 2012. június 9. napján megtartott Családi Nap
rendezvényt sikeresnek minősíti a Családi Nap önkormányzati
rendezvényt és elfogadja a rendezvény 553 175 Ft-os
költségkimutatását és a 75 000 Ft-os bevételt.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
A Családi Nappal kapcsolatos elszámolás és az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Miskó Bence (körjegyző)
Elmondja, korábban már szó volt róla, hogy a település csináltat rovásírásos helységnévtáblát.
Ismerteti az ajánlatkérő e-mailt. Mai napon megérkezett az ajánlat. 2 db tábla hivatalos
kihelyezése, közútkezelői engedéllyel bruttó 43.612 Ft, lenne, mely tartalmazza a szállítási,
kihelyezési és műszaki díjat is.
Pintér László (képviselő)
Kérdezi, hogy nem lehet a másik helyiségnévtábla oszlopára tenni?
Miskó Bence (körjegyző)
Nem, külön oszlopra kell tenni.
Petényi Szilárdné (polgármester)
Javasolja, hogy a minta alapján fából mi is meg tudnánk csináltatni Giricz Zoltánnal,
ugyanúgy, mint az utca névtáblákat. Július 31-ig van foglalkoztatva, el tudná készíteni.
Véleménye szerint, ha önkormányzati területre helyezzük ki, nem kell közútkezelői engedély
sem. Egyedi lesz, a település képéhez illő. Várja a képviselő-testülte véleményét.
Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozza:
70/2012./VII.04./ KT.sz. határozat
(1)Hunya Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta
a Respokt Team Kft. elektronikus úton megküldött ajánlatát, mely a
településen 2 db rovásírásod helyiségnévtábla kihelyezésére szól.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az ajánlatot elutasítja.
(2)Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Petényi Szilárdné polgármester
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A Respokt Team Kft. ajánlata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Petényi Szilárdné (polgármester)
A továbbiakban a napirendi pontok tárgyalására zárt ülést tartunk.
A zárt ülés nyílttá nyilvánítása után megkérdezi, van-e bejelentés. Több napirendi pont és
hozzászólás hiányában az ülést bezárja. Mindenkinek megköszöni a megjelenést.

Kmf.

………………………………….
Petényi Szilárdné polgármester

…………………………………..
Miskó Bence körjegyző

…………………………………………
Kiszely Imre alpolgármester jkv.hitelesítő
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