TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2011. július 11-én hozott döntéseiről

49/2011.(VII.11.)Kt. Pályázat benyújtásának előkészítése a KEOP-2011-4.2.0/A „Helyi hő,
hűtési és
villamos
energia
igény kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal„ című felhívásra
50/2011.(VII.11.)Kt. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyása
51/2011.(VII.11.)Kt. Kecskemét Megyei Jogú Város Települési Esélyegyenlőségi
Programjához kapcsolódó helyzetelemzés jóváhagyása
52/2011.(VII.11.)Kt. Az
Orgovány
Község
Közbiztonságáért
Közalapítvány
megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozattétel
53/2011.(VII.11.)Kt. A KIWI presszó helyiségbérleti szerződésének felmondásából eredő
bérlői észrevétel elbírálása
54/2011.(VII.11.)Kt. Olasz Sándor útelszántása, a 0210/10 hrsz-ú önkormányzati út
helyreállítása
55/2011.(VII.11.)Kt. Az önkormányzat és a vadásztársaság között 2010. november 4-én
létrejött megállapodás módosítása
56/2011.(VII.11.)Kt. A
tanyagondnoki
szolgáltatás
tevékenységéhez
kapcsolódó
nyilvántartás vezetésének engedélyezése
57/2011.(VII.11.)Kt. A Kecskeméti Nevelési Tanácsadó létszámigénye a 2011/2012-es
tanévre, az önkormányzati hozzájárulás meghatározása
58/2011.(VII.11.)Kt. Az orgoványi II. számú háziorvosi körzet betöltésére pályázat kiírása
59/2011.(VII.11.)Kt. Varga Ferencné rendkívüli méltánylást érdemlő átmeneti segély iránti
kérelme a beázás miatt megrongálódott Orgovány, Felsőjárás 103. szám
alatti lakóház felújításához
60/2011.(VII.11.)Kt. Posztumusz díszpolgári cím adományozása

49/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Pályázat
benyújtásának
előkészítése a KEOP-2011-4.2.0/A
„Helyi hő, hűtési és villamos
energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című felhívásra
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
egyetért
pályázat
benyújtásának előkészítésével a KEOP2011-4.2.0/A „Helyi hő, hűtési és villamos
energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal”
című
felhívásra.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a
pályázat
előkészítésével
kapcsolatos
intézkedések megtételére.

követően - az egységes szerkezetű
társulási megállapodást aláírja.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
3./ Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás
tagtelepüléseinek polgármesterei

51/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város
Települési
Esélyegyenlőségi
Programjához
kapcsolódó
helyzetelemzés jóváhagyása
HATÁROZAT

A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Perimeter Kft.

50/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: A Helvécia és Mikrotérsége
Szociális
és
Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási
megállapodása
módosításának
jóváhagyása

1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete - mint a Kecskeméti
és Térsége Ügyeleti Társulás tagja Kecskemét Megyei Jogú Város
Települési
Esélyegyenlőségi
Programjának elkészítéséhez a „
Helyzetelemzés a hátrányos helyzetű
társadalmi
csoportok
oktatási,
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi
és szociális helyzetéről” szóló, ezen
határozat mellékletét képező táblázatot
jóváhagyja.

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
megvitatta
és
jóváhagyja a Helvécia és Mikrotérsége
Szociális
és
Gyermekjóléti
Feladatellátó
Társulás
társulási
megállapodásának
módosítását,
egyúttal e módosítással együtt annak
egységes szerkezetbe foglalását a
határozat
melléklete
szerinti
tartalommal.
2./ A képviselőtestület felkéri Maszlik
István polgármestert, hogy - a
tagtelepülések egyetértő döntését

2./ A képviselőtestület hozzájárul ahhoz,
hogy az Orgoványra vonatkozó adatok
összesítve a Társulás többi tagjával
együtt Kecskemét Megyei Jogú Város
Települési
Esélyegyenlőségi
Programjában feltüntetésre kerüljenek.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Kecskemét és Térsége Ügyeleti
Társulás tagjai
3./ Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Intézményei és
Családvédelmi Iroda

52/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Orgovány
Közbiztonságáért
megszüntetésével
nyilatkozattétel

Község
Közalapítvány
kapcsolatos

HAT ÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy
az önkormányzat által alapított
Orgovány Község Közbiztonságáért
Közalapítvány működése objektív
okból lehetetlenült, konkrétan a
Kuratórium
tagjai
többségének
elhalálozás
miatti
kiesése
döntésképtelenné tette a kezelő szervet,
pótlásuk pedig nem volt lehetséges.
Ezért kereseti kérelmen alapuló törlési
eljárás keretében kezdeményezi a
közalapítvány
megszüntetésének
lehetőségét.

felmondását tartalmazó, 2011. május 16-án
kelt polgármesteri, jegyzői levélben
foglaltakat.
A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy az
1990. augusztus 14-én kelt eredeti
helyiségbérleti szerződés 9. pontjában, a
bérbeadó felmondása esetére kikötött, a
berendezés és az átalakítás akkori
értékének
megfizetésére
vonatkozó
kötelezettséget
az
amortizáció
következtében nem ismeri el.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Kürtösi Istvánné bérlő, Jakabszállás

54/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Olasz Sándor útelszántása, a
0210/10 hrsz-ú önkormányzati út
helyreállítása
HATÁROZAT

2./ A képviselőtestület meghatalmazza Dr.
Varga László ügyvédet, hogy a kereseti
kérelmet készítse el és terjessze elő a
Bács-Kiskun Megyei Bíróságon.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Varga László ügyvéd, Kecskemét

53/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: A KIWI presszó helyiségbérleti
szerződésének felmondásából eredő
bérlői észrevétel elbírálása
HAT ÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete megtárgyalta a KIWI
presszó helyiségbérleti szerződésének
felmondásából eredő, öt éves időtartamra
módosítani javasolt bérlői észrevételt,
amelynek elbírálása során megerősíti a
23/2011.(III.24.)Kt. számú határozatában,
illetve
a
helyiségbérleti
szerződés

Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete Olasz Sándor és társai
jogi képviselője, Dr. Farsang László
ügyvéd útján előterjesztett panaszát
tudomásul veszi. A képviselőtestület
kinyilvánítja, hogy az Orgovány Községi
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
orgoványi 0210/10 hrsz-ú külterületi út
helyreállításával kapcsolatos munkák
elvégzésével a bíróság ítéletét megvárja és
ennek függvényében dönt.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Farsang László ügyvéd, Kecskemét

kitöltésének
mellőzését
hatálybalépésével
engedélyezi.

55/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Az
önkormányzat
és
a
vadásztársaság
között
2010.
november
4-én
létrejött
megállapodás módosítása

a

rendelet
egyidejűleg

A határozatról értesül:
1./ Csernus Bálint tanyagondnok
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
az
Orgoványi
Vadásztársaság és az önkormányzat
között 2010. november 4-én kötött
megállapodás
módosítását
Bóbis
Sándor
mezőőr
hatékonyabb
alkalmazása
megszervezésének
érdekében támogatja.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a
megállapodás
módosításának
elkészítésére és annak aláírására.
A határozatról értesül:
1./ Orgoványi Vadásztársaság
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

56/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: A
tanyagondnoki
tevékenységéhez
nyilvántartás
engedélyezése

szolgáltatás
kapcsolódó
vezetésének

HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM
rendelet módosítása következtében a
tanyagondnoki
szolgáltatás
tevékenységének
nyilvántartásához
vezetett - a rendelet 8. számú melléklete
szerinti
„ Tevékenységnapló,
Szolgáltatást igénybe vevők aláírása" rész

57/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: A Kecskeméti Nevelési Tanácsadó
létszámigénye a 2011/2012-es
tanévre,
az
önkormányzati
hozzájárulás meghatározása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete támogatja 0,5 fő
pszichológus álláshely és 0,5 fő
gyógypedagógus álláshely betöltését
2011. szeptember 1-jétől 2012.
augusztus 31-ig a Kecskeméti Nevelési
Tanácsadó
kistérségi
feladatellátásához.
2./ A
képviselőtestület
a
létszámbővítéshez
szükséges
támogatásból a településre jutó
hozzájárulás
összegét,
összesen
131.190 forintot az alábbi ütemezésben
biztosítja:
A hozzájárulás teljes összegéből
45.741
forintot
a
2011.
évi
önkormányzati költségvetésben, 85.449
forintot a 2012. évi önkormányzati
költségvetésben biztosít.
3./ A képviselőtestület felkéri Dr. Kerekes
Tibor címzetes főjegyzőt, hogy fenti
összegeket a költségvetési rendelet
soron következő módosításakor, illetve
a 2012. évi önkormányzati költségvetés
tervezésekor vegye figyelembe.
A határozatról értesül:
1./ Kecskemét és Térsége
Társulás

Többcélú

2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

58/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Az orgoványi II. számú háziorvosi
körzet betöltésére pályázat kiírása
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete pályázatot hirdet az
orgoványi 2. számú háziorvosi körzet
betöltésére az alábbi feltételekkel:
A munkakör megnevezése: háziorvos
-vegyes háziorvosi praxis,
-vállalkozási formában,
-területi ellátási kötelezettséggel,
Pályázati feltételek:
1./ a 4/2000.(II.25.)EüM. rendelet szerinti
képesítés és az ott, valamint a
18/2000.(II.25.)Korm.
rendeletben
előírt feltételek megléte,
2./ büntetlen előélet,
3./ helyben
lakás,
saját
tulajdonú
személygépkocsi és vezetői engedély a
terület ellátásához.
A pályázathoz csatolni kell:
1./
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
2./ a diploma hiteles másolatát,
3./ részletes szakmai önéletrajzot,
4./
háziorvosi alkalmasság meglétét
igazoló okmány másolatát,
5./ MOK tagsági igazolást,
6./
MOK területi szervének
véleményezését
a
működési
jog
megszerzéséhez,
8./
hozzájárulást a pályázati anyag
elbírálásában
résztvevőknek
a
megismeréshez,
9./
saját személygépkocsi és vezetői
engedély meglétét igazoló okirat másolatát.
A pályázat benyújtásának határideje: az
Egészségügyi
Közlönyben
való
megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálása: a határidő lejártát
követő testületi ülésen.
Az állás betölthető: a testületi döntést
követő hónap első napján.
A szerződéskötés időtartama:
a pályázó
szakmai
felkészültségétől függően határozatlan
időre vagy határozott időre, mely kölcsönö
s megfelelés esetén meghosszabítható.
Juttatások: ingyenes rendelőhasználat,
szolgálati lakás.
A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a pályázat
elkészítésére és megjelentetésére.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Dr. Nyáháj Olga háziorvos

59/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Varga
Ferencné
rendkívüli
méltánylást
érdemlő
átmeneti
segély iránti kérelme a beázás miatt
megrongálódott
Orgovány,
Felsőjárás 103. szám alatti lakóház
felújításához
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
Varga
Ferencné
rendkívüli méltánylást érdemlő átmeneti
segély iránti kérelmének helyt ad és a
beázás miatt megrongálódott Orgovány,
Felsőjárás 103. szám alatti lakóháza
felújításához 50.000,-Ft összegű átmeneti
segélyt állapít meg.
E határozat ellen fellebbezésnek nincs
helye,
de
annak
felülvizsgálatát
jogszabálysértésre való hivatkozással a
határozat kézhezvételétől számított 30
napon belül a Bács-Kiskun Megyei
Bíróságtól lehet kérni.

INDOKOLÁS
Varga Ferencné Orgovány, Felsőjárás 103.
szám alatti lakos átmeneti segély iránti
kérelmet nyújtott be a Polgármesteri
Hivatalhoz.
Kérelmében előadta, hogy lakásának
tűzfala kidőlt, a tető beázik, melynek
következtében az egyik szobában a
mennyezet is leszakadt, a gerenda eltört. A
lakás felújításához nincs anyagi fedezete,
mert nyugdíja 56.660,-Ft. Legalább
300.000,-Ft támogatásra lenne szüksége.
Helyszíni környezettanulmány készítése
során megállapítást nyert, hogy a
kérelemben
leírtak
a
valóságnak
megfelelnek. Varga Ferencné 2000. évben
vásárolta meg a házat, elmondása alapján
már nagyon régi, 70-80 éves tanya lehet.
A lakás két és fél szobás, valamint egy
folyosóból áll, ami előszobaként és
konyhaként is szolgál. A lakás villamos
energiával ellátott.
A tetőt négyzetpala fedi, amely több
helyen törött, így beázik több helyiség. Az
egyik szoba mennyezetéből 2 m2 leszakadt,
a gerenda eltört, jelenleg alátámasztották.
Mindkét tűzfal a közelmúltban ledőlt. A
lakásnak eredetileg nem volt alapzata, a
kérelmező már korábban a lakás elülső
részét aláfalaztatta. A többi részen a külső
vakolat több helyen a felázás miatt és
ereszcsatorna hiánya miatt leomlott.
Az önkormányzat műszaki főmunkatársa is
megtekintette a lakást, aki szerint, ahhoz,
hogy ne legyen életveszélyes a lakás, a
tetőfelújítást, kémény újrarakását, tűzfalak
felépítését és aláfalazást feltétlen el kell
végezni.
Az Izsáki Tüzépen érdeklődésünkre
elmondták, hogy jelenleg kapható a
szükséges kisméretű négyzetpala, 350
Ft/db és palaszög is. Kb. 100 db palára van
szükség.
Kérelmező elmondta, hogy biztosítása nem
volt és nincs is a lakásra. Özvegy, négy
felnőtt gyermeke van. Gyermekei sem
tudják anyagilag támogatni, mert egy fő
egészségi állapota miatt rendszeres

szociális segélyben részesül, két gyermeke
házas és négy-négy gyermeket nevelnek,
egy gyermeke 26 éves, munkanélküli és
segély nélküli.
Elmondása alapján testvére a tetőfedésében
és kőműves munkában is tudna segíteni,
valamint gyermekei is. A tűzfalak
újraépítéséhez az egyik közeli tanyán
összedőlt melléképület maradványokból a
vályog egy részét már az udvarba
szállították.
A
pala,
cement,
homok,
mész
megvásárolásához és helybeszállításhoz
azonban nincs a kérelmezőnek anyagi
fedezete.
A képviselőtestület a 7/2011.(IV.29.)
önkormányzati rendelet 18. §-a alapján
rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben
(baleset,
súlyos
fertőző
betegség,
életmentő műtét, tűzkár, lakás céljára
szolgáló
ingatlanban
bekövetkezett
belvízkár stb.) a kérelmezőt legfeljebb évi
egy alkalommal, jövedelemre tekintet
nélkül, maximum 100.000,-Ft összegig
átmeneti segélyben részesítheti.
A képviselőtestület az ügyet megvizsgálta
és valamennyi körülményt mérlegelve
50.000,-Ft átmeneti segély megállapítását
tartotta indokoltnak.
A határozatot a képviselőtestület az Ötv.
11. § (1) bekezdése, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
105. § (1) bekezdése, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 45. §-a, valamint a
szociális
igazgatásról
és
szociális
ellátásokról
szóló
7/2011.(IV.29.)önkormányzati rendelet 18.
§-a alapján hozta.
A határozatról értesül:
1./ Varga Ferencné Orgovány, Felsőjárás
103.
2./ polgármester
3./ Igazgatási csoport

60/2011.(VII.11.)Kt.
Tárgy: Posztumusz
adományozása

díszpolgári

cím

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat
által alapított kitüntetések rendjéről
szóló
7/2009.(IV.30.)önkormányzati
rendelet 1. § (2) bekezdésének, illetve
4. § (1) bekezdésének felhatalmazása
alapján
Dr. Tóth Zoltán volt Orgoványi
lakosnak az egykori Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola nagynevû
igazgatójának, a gyógyítóneveléstudományi rendszer és a
négyéves, egységes gyógypedagógusképzési koncepció kidolgozójának
posztumusz Díszpolgári Címet
adományoz
életműve,
kimagasló
közéleti, és a településhez is kötődő
példamutató
tevékenységének
elismeréseként.
2./ A posztumusz Díszpolgári Cím
átadására 2011. szeptember 10. napján
Orgovány község önálló településsé
nyilvánításának
110.
évfordulója
alkalmából kerül sor.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester

