TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2011. november 24-én hozott döntéseiről
82/2011.(XI.24.)Kt. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
83/2011.(XI.24.)Kt. A 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
84/2011.(XI.24.)Kt. Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati költségvetés
III. negyedéves végrehajtásáról
10/2011.(XI.25.)
önkormányzati rendelete a községi önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
85/2011.(XI.24.)Kt. Beszámoló az önkormányzat adóigazgatási munkájáról
86/2011.(XI.24.)Kt. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
87/2011.(XI.24.)Kt. Az önkormányzat vagyonbiztosításának felülvizsgálata
88/2011.(XI.24.)Kt. A 2012. évi Bursa Hungarica Pályázat elbírálása
89/2011.(XI.24.)Kt. Pályázat benyújtása Újvári Fanni Dorina esetében
90/2011.(XI.24.)Kt. Pályázat benyújtása Farkas Vanda esetében
91/2011.(XI.24.)Kt. Az Óvoda és Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programjának jóváhagyása
10.
92/2011.(XI.24.)Kt. Az Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-ének jóváhagyása
93/2011.(XI.24.)Kt. Lukácsné Kerekes Ilona védőnő korengedményes
nyugdíjazásának önkormányzati támogatása
Zárt ülés keretében hozott határozatok
94/2011.(XI.24.)Kt. Patai Piroska rendkívüli méltánylást érdemlő
átmeneti segély iránti kérelme az Orgovány,
Landler J. u. 34. szám alatti lakóház felújításához

95/2011.(XI.24.)Kt. Megyesi Gábor és Ritter Alexandra első
lakásvásárlásának támogatása
96/2011.(XI.24.)Kt. Tóth Istvánné Rácz Regina és Tóth István első
lakásvásárlásának támogatása

HATÁROZAT

82/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
egyetért
a
63/2011.(VII.21.)Kt.,
a
76/2011.(IX.29.)Kt, a 78/2011.(X.27.)Kt.
és a 80/2011.(X.27.)Kt. határozatok
végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző

Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a községi önkormányzat
2011.
évi
költségvetéséről
szóló
3/2011.(II.25.)
önkormányzati
rendeletében meghatározott feladatok III.
negyedéves végrehajtását:
- bevételeit illetően 477.040 ezer Ft
összeggel, 71,8 %-os teljesítéssel,
- kiadásait illetően 429.694 ezer Ft
összeggel,
64,7
%-os
teljesítéssel
jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ intézményvezetők
4./ Pénzügyi csoport

83/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: A 2012. évi belső ellenőrzési terv
jóváhagyása
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 92. § (6) bekezdése alapján az
önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési
tervét - a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Orgovány Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
10/2011.(XI.25.) önkormányzati
rendelete
A községi önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

85/2011.(XI.24.)Kt.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Mikrotérségi Belső Ellenőrzési Társulás
Kerekegyháza
4./ Pénzügyi csoport

84/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy:
Tájékoztató
a
2011.
önkormányzati
költségvetés
negyedéves teljesítéséről

évi
III.

Tárgy: Beszámoló az
adóigazgatási munkájáról

önkormányzat

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
községi
önkormányzat
adóigazgatási
munkájáról
szóló
beszámolót
elfogadja.
A
képviselőtestület
megállapítja, hogy az iparűzési
adókulcs 2 %-ra történő emelésével
kapcsolatos

előterjesztői javaslat nem kapta meg a
változtatási szándékhoz kapcsolódó
többséget, ezért azt elutasítja.
2./ A képviselőtestület szükségesnek tartja
a kintlévőségek behajtás útján történő
rendszeres figyelemmel kísérését és a
szükséges végrehajtási intézkedések
megtételét
azok
csökkentése
érdekében.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Fodorné Zombory Katalin vezetőfőtanácsos
4./ Pénzügyi csoport

86/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Az önkormányzat
költségvetési koncepciója

2012.

évi

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
2012.
évi
költségvetési koncepcióját elfogadja és
a bevételi - kiadási főösszeget
egymással megegyezően 580.580 ezer
Ft - ban határozza meg:
A kiadásokból működési célú kiadás:
a.) személyi juttatás
b.) munkaadókat terhelő
c.) dologi kiadások
d.) speciális pénzeszközök átadások
Felhalmozási célú kiadások:
Tartalék:
Létszám: 121,5 fő
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Maszlik István polgármester
2./ Orgovány Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a Társulási Tanács
döntésének megfelelően Orgovány
Község 2012. évi költségvetésén belül
Ágasegyháza – Orgovány Községek
Önkormányzatainak
Közoktatási

(Intézményfenntartó) Társulása 2012.
évi költségvetés bevételi és kiadási
előirányzatait egymással megegyezően
275.230 ezer Ft - ban határozza meg.
A kiadásokból működési kiadás:
- ebből: személyi juttatás
munkaadót terhelő járulék
dologi kiadások
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Maszlik István a társulási
tanács elnöke
3./ A képviselőtestület az önkormányzat
2012. évi költségvetési rendeletének
összeállításakor az alábbi célokat
határozza meg:
a.) A személyi juttatások 2012. évi
előirányzatának
kialakításakor
kizárólag a Kjt.-ben és a Ktv.-ben
garantált mértékű illetményekkel kell
számolni. Az egyéb adható személyi
juttatások körében kizárólag a 2011.
évi eredeti költségvetésben szereplő
jogcímeken és mértékben tervezhető
kiadás.
b.) Biztosítani kell a
közfoglalkoztatású alkalmazás
fokozott kihasználását.
c.) A dologi kiadások tervezése, a
2011. évi teljesítések alapján történhet,
az energiaköltségek bizonytalansága
miatt 2 % tartalék képzése válik
szükségessé:
d.)540.000.000,Biztosítani kell
a képviselőtestületi
Ft, melyből
anyagok
elektronikus megjelenítését.
250.000.000,-Ft
Ehez
7 db laptop beszerzésére van
65.000.000,-Ft
szükség
árajánlat szerint bruttó
135.000.000,-Ft
1.650.000,-Ft
értékben. 4 képviselő
90.000.000,-Ft
esetében
erre az önként igénybe nem
30.000.000,-Ft
vett10.580.000,-Ft
tiszteletdíj nyújthat fedezetet, 2
képviselő esetében pedig a tiszteletdíj
beszámításával.
e.) Fel kell készülni a közoktatási
társulás megszüntetésére, továbbá az
általános
iskola
megyei
kormányhivatalnak történő esetleges
átadására. Szükséges ezzel egyidejűleg
a napköziotthonos konyha státuszát is
rendezni.

f.) Elő kell készíteni családi napközi
bevezetését az Óvoda-bölcsődében.
g.) Kihasználva a Művelődési Ház
műemlék jellegét kutatni kell a
teljeskörű
felújításának
pályázati
lehetőségét.
h.) Szociális területen a Gondozási
Központ DAOP pályázati felújításának
lehetősége alapján integrálni szükséges
a tanyagondnoki, családsegítő és
gyermekjóléti feladatokat. Növelni kell
a
tanyagondnoki
létszámot,
ugyanakkor keresni kell a nappali
ellátás megszervezésének lehetőségét.
Végső soron felül kell vizsgálni a
mikrotérségi
társulásban
való
részvételünket.
i.) Keresni kell a Polgármesteri Hivatal
belső
akadálymentesítésének
és
felújításának pályázati lehetőségét.
j.) Az út- és járdaépítési programot
folytatni kell megteremtve egyúttal a
lakossági
hozzájárulás
megállapításának
és
kivetésének
jogszabályi lehetőségét.
k.) A civil szféra, a sport és kulturális
egyesületek támogatását új alapelvek
mentén célszerű kialakítani, amely a
társadalmi hasznosság szempontjait
kiemelten veszi figyelembe.
l.) Kiemelt figyelmet kell fordítani a
zöldterületek
gondozására,
a
tisztaságra, a közterületek általános
rendjére, amelynek érdekében önjáró
fűnyíró beszerzése szükséges, valamint
a közbiztonságra és a település
arculatának formálására, ez utóbbi
esetben kiemelt jelentőségű üdvözlő
táblák elhelyezése.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Pénzügyi csoport

87/2011.(XI.24.)Kt.

Tárgy:
Az
önkormányzat
vagyonbiztosításának felülvizsgálata
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
az
Optimális
Biztosítási Portfólió Kft. (1181
Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.)
szerződéses ajánlatát fogadja el az
önkormányzat
vagyonbiztosításának
teljeskörű ügyintézése tekintetében.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés megkötésére.
A határozatról értesül:
1./ Optimális Biztosítási Portfólió Kft.
(1181 Budapest, Kemény Zsigmond u. 1.)
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

88/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához benyújtott
pályázatok elbírálása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához benyújtott
pályázatok elbírálása során 29 fő „A”
típusú pályázó hallgató részére 3.000,Ft/hó/fő
támogatást
nyújt
az
előterjesztés 1. számú mellékletében
felsorolt igénylők részére.
2./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat

2012. évi fordulójához benyújtott
pályázatok elbírálása során 6 fő „B”
típusú pályázó tanuló részére 2.000,Ft/hó/fő
támogatást
nyújt
az
előterjesztés 2. számú mellékletében
felsorolt igénylők részére.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Igazgatási csoport
4./ Pénzügyi csoport

3./ Újvári Fanni
képviselője
4./ Pénzügyi csoport

Dorina

törvényes

90/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása Farkas Vanda
esetében a Hátrányos Helyzetű
Tanulók
Arany
János
Tehetséggondozó
Programjában
való részvételre
HATÁROZAT

89/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása Újvári Fanni
Dorina esetében a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó
Programjában
való részvételre
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
pályázat
benyújtásával támogatja, hogy Újvári
Fanni Dorina Orgovány, Alsójárás 50.
szám alatti lakóhelyű nyolcadik
osztályos
tanuló
a
település
képviseletében
részt
vegyen
a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.
2./ A képviselőtestület vállalja, hogy az
önkormányzat által delegált diák
számára a programban való részvétele
idejére
(maximum
5
tanévre,
tanévenként 10 hónapra) 5.000,-Ft havi
ösztöndíjat nyújt, amelynek a fedezetét
az önkormányzat éves

1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete
pályázat
benyújtásával támogatja, hogy Farkas
Vanda Orgovány, Bem u. 8. szám alatti
lakóhelyű nyolcadik osztályos tanuló a
település képviseletében részt vegyen a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany
János Tehetséggondozó Programjában.
2./ A képviselőtestület vállalja, hogy az
önkormányzat által delegált diák
számára a programban való részvétele
idejére
(maximum
5
tanévre,
tanévenként 10 hónapra) 5.000,-Ft havi
ösztöndíjat nyújt, amelynek a fedezetét
az
önkormányzat
éves
költségvetésében biztosítja.
3./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a pályázat benyújtásával.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Gyarmatiné Márton Olga iskolaigazgató
3./ Farkas Vanda törvényes képviselője
4./ Pénzügyi csoport

költségvetésében biztosítja.
91/2011.(XI.24.)Kt.
3./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert a pályázat benyújtásával.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Gyarmatiné Márton Olga iskolaigazgató

Tárgy: Az Orgoványi ÁMK Óvoda és
Bölcsőde
bölcsődei
Szakmai
Programjának jóváhagyása
HATÁROZAT

Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1)
bekezdés d) pontjának felhatalmazása
alapján az Orgoványi ÁMK Óvoda és
Bölcsőde bölcsődei Szakmai Programját a
mellékelt
előterjesztés
szerinti
tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ ÁMK igazgató
2./ óvodavezető

92/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi ÁMK Óvoda és
Bölcsőde Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

éves
kiemelkedő
önkormányzati
munkája elismeréseként hozzájárul
korengedményes
nyugdíjazásának
önkormányzati támogatásához.
2./ A Képviselőtestület Lukácsné Kerekes
Ilona
védőnő
korengedményes
nyugdíjazásához szükséges 2012.
január 1. és 2012. április 6. közötti
időszak nyugdíjának megelőlegezését a
2012. évi önkormányzati költségvetés
terhére vállalja.
3./ A Képviselőtestület Lukácsné Kerekes
Ilona
védőnő
korengedményes
nyugdíjazásához szükséges 2012.
január 1. és 2012. április 6. közötti
időszak nyugdíjának megelőlegezésére
felhatalmazza
Maszlik
István
polgármestert
az
illetékes
Nyugdíjfolyósítási
Igazgatósággal
történő megállapodás megkötésére.

HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2)
bekezdés f) pontjának felhatalmazása
alapján az Orgoványi ÁMK Óvoda és
Bölcsőde
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatát - a mellékelt előterjesztés
szerinti tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ ÁMK igazgató
2./ óvodavezető

93/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Lukácsné Kerekes Ilona védőnő
korengedményes nyugdíjazásának
önkormányzati támogatása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy
Lukácsné Kerekes Ilona védőnő 40

A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Lukácsné Kerekes Ilona védőnő
3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjfolyósítási Igazgatósága
4./ Pénzügyi csoport

94/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Patai
Piroska
rendkívüli
méltánylást
érdemlő
átmeneti
segély iránti kérelme az Orgovány,
Landler J. u. 34. szám alatti lakóház
felújításához
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete Patai Piroska rendkívüli
méltánylást érdemlő, az Orgovány, Landler
J. u. 34. szám alatti lakóház felújítására
irányuló átmeneti segély iránti kérelmét
elutasítja.
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
Patai Piroska rendkívüli méltánylást
érdemlő átmeneti segély iránti kérelmet
nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz az
Orgovány, Landler J. u. 34. szám alatti
lakóház felújítása, elsősorban a fürdőszoba
újjáalakítása érdekében.
Kérelmében leírta, hogy nem tudnak
tisztálkodni, mert a fürdőszoba nincs
kicsempézve, nem jó a villanyboyler, a
vízvezeték csövek szétfagytak, valamint a
konyhaablak szétkorhadt.
Az előszobában kanapé és füstcső nélküli
kályha található, így nem fűthető.
Kérelmező elmondása alapján ezzel a
kályhával fűtötték az előszobát, konyhát és
a fürdőszobát, amíg a kályhacső ki nem
lyukadt. Jelenleg ezek a helyiségek nem
fűthetők, a bejárati ajtó is farostlemezekből
áll, nehezen csukható, ezért szinte a külső
hőmérséklettel megegyező hideg van a
szobák kivételével az egész lakásban.
A
fürdőszoba
berendezése
egy
zuhanyzótálca, egy fel nem szerelt
mosdókagyló és egy nem működő
villanyboyler. A vízvezeték csövek
szétfagytak már évekkel ezelőtt

belvízkár stb.) a kérelmezőt legfeljebb évi
egy alkalommal, jövedelemre tekintet
nélkül, maximum 100.000,-Ft összegig
átmeneti segélyben lehet részesíteni.
Valamennyi
körülményt
mérlegelve
azonban megállapította, hogy a kérelmező
megváltozott lakáskörülményei nem vis
maior helyzet miatt következtek be, ezért a
helyi rendelet hivatkozott rendelkezése
ennek az ügynek a megoldására nem
alkalmazható. Ezért a kérelem elutasítása
mellett döntött.
A határozatot a képviselőtestület az Ötv.
11. § (1) bekezdése, a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
109. § (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./ Patai Piroska Orgovány, Landler J. u.
34.
2./ Polgármester
3./ Igazgatási csoport

95/2011.(XI.24.)Kt.
és ebben a helyiségben villanyvilágítás
sincs. Az aljzat burkolat kész, a fürdőszoba
falain azonban nincs csempe. A lakás
tűzfalai leomlottak, nem lettek újraépítve.
Kérelmező
28.500,-Ft
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban,
gyermeke
12.200 Ft családi pótlékban részesül. Ebből
az összegből a létfenntartásukat is alig
képesek biztosítani.
A Képviselőtestület az ügyet megvizsgálta.
Ennek során megállapította, hogy 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

Tárgy: Megyesi Gábor és Ritter Alexandra
első lakásvásárlásának támogatása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az első lakáshoz
jutás helyi támogatásáról szóló
4/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdése alapján Megyesi
Gábor és Ritter Alexandra Orgovány,
Alsójárás 2. szám alatti lakosok részére
a tulajdonukat képező orgoványi
0289/5 hrsz-ú, Orgovány, Alsójárás 2.
szám alatt lévő lakóházas ingatlan
felújításához 20.000,-Ft vissza nem

térítendő támogatást és 180.000,-Ft
kamatmentes kölcsönt nyújt.
A
kamatmentes
kölcsön
visszafizetésének kezdete: 2012. január
1. napjától kezdődően 36 hónap. A
havi törlesztés összege 5.000,-Ft,
esedékessége a tárgyhó 15. napja.
2./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert, hogy a kifizetésekkel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg
és a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Maszlik István polgármester
A határozatról értesül:
1./ Megyesi Gábor és Ritter Alexandra
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

96/2011.(XI.24.)Kt.
Tárgy: Tóth Istvánné Rácz Regina és Tóth
István első lakásvásárlásának támogatása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az első lakáshoz
jutás helyi támogatásáról szóló

4/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet
2. § (1) bekezdése alapján Tóth
Istvánné Rácz Regina és Tóth István
Orgovány, Dankó Pista 23. szám alatti
lakosok részére a tulajdonukat képező
orgoványi 711 hrsz-ú, Orgovány,
Dankó Pista 23. szám alatt lévő
lakóházas
ingatlan
felújításához
20.000,-Ft vissza nem térítendő
támogatást
és
180.000,-Ft
kamatmentes kölcsönt nyújt.
A
kamatmentes
kölcsön
visszafizetésének kezdete: 2012. január
1. napjától kezdődően 36 hónap. A
havi törlesztés összege 5.000,-Ft,
esedékessége a tárgyhó 15. napja.
2./ A képviselőtestület megbízza a
polgármestert, hogy a kifizetésekkel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg
és a támogatási szerződést kösse meg.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Maszlik István polgármester
A határozatról értesül:
1./ Tóth Istvánné Rácz Regina és Tóth
István
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

