TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. február 15-én hozott döntéseiről
8/2012.(II.15.)Kt.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9/2012.(II.15.)Kt.

Tájékoztató a 2012. évi közfoglalkoztatás rendszeréről

3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet Orgovány Községi Önkormányzat
2012. évi költségvetéséről
10/2012.(II.15.)Kt. Az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletek
11/2012.(II.15.)Kt. A 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtása
12/2012.(II.15.)Kt. Marton Veronika területi védőnői kinevezése
13/2012.(II.15.)Kt. A településrendezési terv esedékes módosításának folytatása
14/2012.(II.15.)Kt. A Polgármesteri Hivatal új alapító okiratának jóváhagyása
4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet Orgovány Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
15/2012.(II.15.)Kt. Megbízási szerződés közbeszerzési eljárás lebonyolítására
16/2012.(II.15.)Kt. Maszlik István polgármester korhatár előtti öregségi
nyugdíjazása miatt a polgármesteri tisztség megszüntetése
17/2012.(II.15.)Kt.

Díszpolgári cím adományozása

18/2012.(II.15.)Kt.

Orgovány Községért kitüntetés adományozása

19/2012.(II.15.)Kt.

Tóth Zoltán Életmű-díj adományozása

8/2012.(II.15.)Kt.

10/2012.(II.15.)Kt.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Tárgy: Az
önkormányzati
keletkeztető
ügyletekből
kötelezettségek

adósságot
eredő

HATÁROZAT
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Képviselőtestülete
73/2011.(IX.29.)Kt.
102/2011.(XII.15.)Kt.
végrehajtásával.

Önkormányzati
egyetért
a
és
a
határozatok

A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző

9/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató
a
2012.
közfoglalkoztatás rendszeréről

évi

HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a a 2012. évi
közfoglalkoztatás
rendszeréről
szóló
tájékoztatót elfogadja.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Igazgatási csoport
4./ Pénzügyi csoport

1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy
2012. évben nem tervez kormányzati
hozzájárulást
igénylő
adósságot
keletkeztető jogügyletet.
2./ A
Képviselőtestület
az
államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján - figyelemmel a
Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és
a
353/2011.(XII.30.)
Kormány
rendeletben
foglaltakra
az
önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeit a melléklet szerint
állapítja meg.
A határozatról értesül:
1./ Polgármester
2./ Jegyző
3./ Magyar Államkincstár
4./ Pénzügyi csoport

11/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének
végrehajtásával
kapcsolatos feladatok

Orgovány Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
Orgovány Községi Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről
A rendelet szövege külön mellékelve.

HATÁROZAT
1./ A Képviselőtestület kinyilvánítja,
hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74. § (1)
bekezdése alapján kezdeményezi az
Ágasegyháza-Orgovány
Községek
Közoktatási
(Intézményfenntartó)
Társulásának
kölcsönös

megszüntetését 2012. augusztus 31-i
hatállyal.
A társulás megszűnését követően
2012. szeptember 1-jei hatállyal a
fenntartó
Orgovány
Község
Önkormányzata a társulásból kilépő
orgoványi
ÁMK
intézményi
szervezetét megszünteti, egyúttal
önállóan
működő
intézményként
létrehozza az Általános és Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményt,
a
Napköziotthonos Óvodát és Bölcsődét,
valamint a Művelődési Házat és
Községi Könyvtárat. Ezt követően az
önkormányzati
fenntartású
intézmények vezetői megbízására
vonatkozó pályázatokat kiírja. A
képviselőtestület
a
szervezeti
intézkedésekkel
egyidejűleg
kezdeményezi az orgoványi bölcsőde
működési
engedélyének
meghosszabbítását.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Maszlik István polgármester
2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a 2012. évi
önkormányzati költségvetést érintő
pályázatok előkészítésére, illetve az
elbírált pályázatok megvalósításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Kiemelt pályázati cél a KEOP-20114.2.0/A „Helyi hő, hűtési és villamos
energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című felhívásra
pályázat benyújtása, az önkormányzat
intézményeinél
42
kwp
összteljesítményű napelem rendszer
felszerelésének támogatása érdekében,
továbbá az önkormányzati belterületi
utak aszfaltozása, az iskolai és
utánpótlás sport infrastrukturálisfejlesztés, felújítás megvalósítása, a
belvíz
elvezetésére
szolgáló
csatornahálózat
rendezése,
a
Polgármesteri
Hivatal
akadálymentesítése,
a
települési
egészségterv megalkotása, valamint az
IKSZT
más
helyszínen,
de
önkormányzati
tulajdonban
lévő

ingatlanon (Molnár Gergely u. 30.)
történő megvalósítása.
Felelős: Maszlik István polgármester
Dr. Kerekes Tibor címzetes
főjegyző
3./ A Képviselőtestület soron kívüli
folyamatos
feladatnak
tartja
a
belvízelvezető csatornák tisztítását és
a
külterületi
utak
javítását,
karbantartását.
A
hatékony
beavatkozás növelése érdekében a
képviselőtestület
előzetesen
engedélyezi a tanyafejlesztési program
keretében
beszerzésre
kerülő
mezőgazdasági
gépek
kezelése
érdekében
részmunkaidős
munkavállaló foglalkoztatását.
Felelős: Maszlik István polgármester
4./ Biztosítani kell a képviselőtestületi
anyagok elektronikus megjelenítését.
Ehhez 7 db laptop beszerzésére van
szükség árajánlat szerint bruttó
1.650.000,-Ft értékben. 4 képviselő
esetében erre az önként igénybe nem
vett tiszteletdíj nyújthat fedezetet, 2
képviselő esetében pedig a tiszteletdíj
beszámításával.
Felelős: Maszlik István polgármester
5./ A Képviselőtestület 2012. január 1.
napjától nem biztosít hulladék
közszolgálatási kedvezményt a 70 év
feletti
egyedülélők
részére.
A
gyűjtőedényzet ürítési költségének
átvállalása ugyanis 2012. január 1jétől
adóköteles
temészetbeni
juttatásnak minősül, amely után az
önkormányzatnak 16 % kifizetői adót
és
27
%
EHO-t,
míg
a
kedvezményezett nyugdíjasnak 16 %
mértékű személyi jövedelemadót kell
fizetni.
Felelős: Maszlik István polgármester
6./ A civil szféra, az egyházak, a sport és
kulturális egyesületek támogatását új
alapelvek mentén célszerű kialakítani,
amely a társadalmi hasznosság

szempontjait
kiemelten
veszi
figyelembe.
Felelős: Maszlik István polgármester
7./ A Képviselőtestület előírja a jogi
személyiséggel
rendelkező
civil
szervezetek részére nyújtott 2012. évi
támogatások odaítélése során a
közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény alkalmazását.
Felelős: Maszlik István polgármester
8./ A Képviselőtestület a pénzügyi
likviditás biztosítása érdekében 2012.
évben az önként vállalt feladatok
finanszírozását csak a második félévre
ütemezi.
Felelős: Maszlik István polgármester
9./ 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.
Felelős: Maszlik István polgármester
10./ A Képviselőtestület szükségesnek
tartja a kintlévőségek rendszeres
figyelemmel kísérését és a szükséges
intézkedések
megtételét
annak
csökkentése érdekében.
Felelős: Dr. Kerekes Tibor címzetes
főjegyző
A határozatról értesül:
1./ Polgármester
2./ Jegyző
3./ Pénzügyi csoport

12/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Marton Veronika területi védőnői
kinevezése

HATÁROZAT
1./ A képviselőtestület az 1990. évi LXV.
tv. 9. § (4) bekezdésében biztosított és
a 10. § b) pontja szerint át nem
ruházható jogkörében eljárva, az 1992.
évi XXIII. tv. 83/A. § (1) bekezdése
értelmében
Marton Veronikát
2012. március 1. napjától határozatlan
időre közalkalmazottként területi
védőnő munkakörben kinevezi.
A
képviselőtestület
a
védőnő
illetményét az 1992. évi XXXIII.
törvény előírásai alapján az F fizetési
osztály 1. fizetési fokozatában
122.000,-Ft-ban, területi pótlékát
11.595,-Ft-ban állapítja meg.
2./ A
képviselőtestület
utasítja
a
polgármestert, hogy a kinevezéssel
kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket
tegye meg.
A határozatról értesül:
1./ Marton Veronika védőnő
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4. Pénzügyi csoport

13/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: A településrendezési terv esedékes
módosításának folytatása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a
76/2011.(IX.29.)Kt.
számú
határozatával
elindított
településrendezési terv módosításához
az „egyes tervek és programok
környezeti
vizsgálatáról”
szóló
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdése és 3. §-a alapján a
környezeti vizsgálat elvégzését nem
tartja indokoltnak, mivel

- a módosítás csak a település egy
részére terjed ki,
- a módosítás alá vont területen
nem végeznek a fenti Korm. rend.
1. § (2) bekezdése alá tartozó
tevékenységet,
- a módosítás alá vont területen
nem végeznek a fenti Korm. rend.
1. § (2) bekezdése alá tartozó
környezet-használatot
jelentő
tevékenységet.
2./ A Képviselőtestület felkéri a rendezési
terv módosítását kezdeményező területtulajdonosokat (Kovács Sándor és
Kovács Sándorné, valamint Tóth
István),
hogy
mindkét
konkrét
beépítésre szánt terület vonatkozásában
bízzák meg a rendezési tervben
közreműködő régészt (Székely György
30/260-7336), hogy járja be a

területeket,
és
készítse
el
a
hatástanulmányt.
Az
elkészült
tanulmányt
az
Önkormányzat
rendelkezésére kell bocsátani, hogy át
tudja adni Tervező részére.
A határozat 2. pontja tekintetében:
Felelős:
Kovács Sándor és Kovács
Sándorné, valamint Tóth
István
Határidő: 2012. március 31.
3./ A
Képviselőtestület
felkéri
a
polgármestert a határozat és majd az
elkészült tanulmányok továbbítására a
Tervező felé.
A határozat 3. pontja tekintetében:
Felelős:
Maszlik
István
polgármester
Határidő: 2012. február 29., illetve
2012. április 10.
A határozatról értesül:
1./ Kovács Sándor és Kovács Sándorné
2./ Tóth István
3./ Maszlik István polgármester
4./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
5./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

14/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal új alapító
okiratának jóváhagyása
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 38. § (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. §-a,
valamint a szakfeladatrendről és az
államháztartási szakágazati rendről szóló
56/2011.(XII.31.) NGM rendelet alapján a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, a
határozat mellékletét képező egységes
szerkezetbe
foglalt
tartalommal
jóváhagyja.
A Polgármesteri Hivatal alapító okirata
2012. február 15-i hatállyal lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg a 43/2009.(VI.4.)Kt.
határozattal elfogadott alapító okirat
hatályát veszti.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Magyar Államkincstár
4./ Pénzügyi csoport

Orgovány Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének
4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
Orgovány Község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló
1/2007.(II.2.)
önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve

15/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Megbízási szerződés közbeszerzési
eljárás lebonyolítására
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete „a külterületi földutak
rendszeres
felújítása,
karbantartása”
elnevezésű pályázat megvalósításához
szükséges
közbeszerzési
eljárás
lebonylítására az Önkormányzat és a K&Z
Horizontál
Beruházásszervező
és
Kivitelező Kft. (Kecskemét, Szövetség tér
5.) között 200.000,-Ft + Áfa díjazás mellett
létrejövő megbízási szerződést jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ K&Z Horizontál Beruházásszervező és
Kivitelező Kft. (Kecskemét, Szövetség tér
5.)
2./ Maszlik István polgármester

16/2012.(II.15.)Kt.

Tárgy: Maszlik
István
polgármester
korhatár
előtti
öregségi
nyugdíjazása miatt a polgármesteri
tisztség megszüntetése
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete a korhatár előtti
öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi CLXVII.
törvény 7. § (1) bekezdés f) pontja
alapján utólagosan is tudomásul veszi
Maszlik István polgármester 2011.
december 21-én írásban tett egyoldalú
jognyilatkozatát a lemondását illetően,
amelynek alapján ismételten megerősíti

hozzájárulását a polgármester korhatár
előtti nyugdíjazásához.
2./ A Képviselőtestület Maszlik István
polgármesterrel
egyetértésben
figyelemmel
a
Munka
Törvénykönyvének 92. §-ára is - a
polgármesteri tisztség betöltésének
végső időpontját 2012. szeptember 30.
napjában állapítja meg:
3./ A Képviselőtestület Maszlik István
polgármester részére a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 2. § (5) bekezdés alapján
végkielégítésként 3 havi illetményének
megfelelő juttatást állapít meg.
4./ A Képviselőtestület Maszlik István
polgármester részére az elmúlt évben
igénybe nem vett 34 nap szabadság
megváltását nem engedélyezi, ennek,
továbbá a 2012. évre időarányosan járó
szabadság igénybevételére a 2. pontban
rögzített időszakban kerülhet sor,
amely felett kell biztosítani a
munkavégzés
alóli
mentesítés
időtartamát.
5./ A Képviselőtestület felhatalmazza Dr.
Kerekes Tibor címzetes főjegyzőt a
polgármesteri
jogviszony
megszüntetésével,
továbbá
a
polgármesteri
időközi
választás
lebonyolításának
előkészítésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjfolyósítási Igazgatósága
4./ Pénzügyi csoport

17/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat
által alapított kitüntetések rendjéről
szóló
7/2009.(IV.30.)önkormányzati
rendelet 1. § (2) bekezdésének
felhatalmazása alapján
Dr. Takács Katalin
vállalkozó háziorvos, Orgovány,
Szabadság u. 32/a. szám alatti lakos
részére Díszpolgári Címet
adományoz kimagasló közéleti és
Orgovány község fejlődéséhez kötődő
példamutató
tevékenységének
elismeréseként.
2./ A Díszpolgári Cím ünnepélyes
átadására 2012. március 15. napján az
Orgoványban megrendezésre kerülő
Nemzeti ünnepünk alkalmából kerül
sor.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Takács Katalin díszoklevél
formájában
2./ Maszlik István polgármester

18/2012.(II.15.)Kt.
Tárgy: Orgovány Községért kitüntetés
adományozása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat
által alapított kitüntetések rendjéről
szóló
7/2009.(IV.30.)önkormányzati
rendelet 10. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján
András Ignácné
nyugalmazott anyakönyvezető,
Orgovány, H. Szabó János u. 23. szám
alatti lakos részére
Orgovány Községért kitüntetést

adományoz kimagasló helyi közéleti és
a településhez kötődő példamutató
tevékenységének elismeréseként.
2./ A Díszpolgári Cím ünnepélyes
átadására 2012. március 15. napján az
Orgoványban megrendezésre kerülő
Nemzeti ünnepünk alkalmából kerül
sor.
A határozatról értesül:
1./ András Ignácné emléklap formájában
2./ Maszlik István polgármester
3./ Pénzügyi csoport

19/2012.(II.15.)Kt.
Tóth
Tárgy:
adományozása

Zoltán

Életmű-díj

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestülete az önkormányzat
által alapított kitüntetések rendjéről
szóló
7/2009.(IV.30.)önkormányzati
rendelet 16. § (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján
Lukácsné Kerekes Ilona
nyugalmazott védőnő, Orgovány,
Hunyadi J. u. 6. szám alatti lakos
részére
Tóth Zoltán Életmű-díjat
adományoz kiemelkedő szakmai és
közéleti, valamint a településhez
kötődő példamutató tevékenységének
elismeréseként.
2./ A Díszpolgári Cím ünnepélyes
átadására 2012. március 15. napján az
Orgoványban megrendezésre kerülő
Nemzeti ünnepünk alkalmából kerül
sor.
A határozatról értesül:
1./ Lukácsné Kerekes Ilona
formájában
2./ Maszlik István polgármester
3./ Pénzügyi csoport

oklevél

