TÁJ ÉKO ZTATÓ

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. március 29-én hozott döntéseiről
23/2012.(III.29.)Kt.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet Orgovány Községi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)
24/2012.(III.29.)Kt.

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzés feladatellátásáról

25/2012.(III.29.)Kt.

Beszámoló a Kecskeméti TcT. 2011. II. féléves munkájáról

26/2012.(III.29.)Kt.

A Kecskeméti TcT. társulási megállapodásának módosítása

27/2012.(III.29.)Kt.

Az önkormányzat sportkoncepciójának jóváhagyása

28/2012.(III.29.)Kt.

A sporttal kapcsolatos részletes önkormányzati feladatok meghat.

29/2012.(III.29.)Kt.

Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.)BM r. alapján sportprojektre

30/2012.(III.29.)Kt.

Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

31/2012.(III.29.)Kt.

Dr. Faddi Zoltán háziorvosi szerződésének meghosszabbítása

32/2012.(III.29.)Kt.

Az ivóvízmin.javító-program tervezési költségének visszautalása

33/2012.(III.29.)Kt.

A nyertes IKSZT pályázat módosításának kezdeményezése

34/2012.(III.29.)Kt.

Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.)BM r. alapján közbiztprojektre

35/2012.(III.29.)Kt.
36/2012.(III.29.)Kt.

Acsai Attila és Acsainé Szabó Ibolya első lakáshoz
jutás támogatására benyújtott kérelmének elbírálása
Szili Józsefné átmeneti segély iránti kérelmének
elutasítása miatt benyújtott fellebbezés elbírálása

5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet a községi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

23/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a
104/2011.(XII.21.)Kt., a 6/2012.(I.26.)Kt. és a 15/2011.(II.15.)Kt.
határozatok végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Pénzügyi csoport

alapján a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítását a melléklet szerinti tartalommal,
illetve egységes szerkezetbe foglalva jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

27/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy: Orgovány
jóváhagyása

község

sportfejlesztési

koncepciójának

HATÁROZAT
Orgovány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete
A községi önkormányzat 2011.
végrehajtásáról (zárszámadásáról)

évi

költségvetésének

A rendelet szövege külön mellékelve.

24/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Gyarmatiné Márton Olga, Orgoványi ÁMK igazgatója
4./ A sporttal érintett helyi civil szervezetek vezetői

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzés feladatellátásáról
HATÁROZAT

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10)
bekezdése alapján az önkormányzat 2011. évi zárszámadásához
kapcsolódó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzati
intézmények éves ellenőrzései alapján készített belső ellenőrzési
jelentést jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Szűcs Tibor belső ellenő
4./ Pénzügyi csoport
25/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontjának
felhatalmazása alapján Orgovány község sportfejlesztési
koncepcióját - a melléklet szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
2011. II. féléves tevékenységéről
HATÁROZAT

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény 6. § (3) bekezdésének figyelembe vételével a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. féléves
tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.
A határozatról értesül:
1./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, Kecskemét
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

26/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy: A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítása
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény 1. § (9) bekezdés b) pontjának felhatalmazása

28/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

A sporttal kapcsolatos részletes önkormányzati feladatok
és kötelezettségek meghatározása, valamint a
helyi sporttevékenység költségvetési finanszírozása
HATÁROZAT

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésének felhatalmazása
alapján, figyelemmel Orgovány község sportfejlesztési
koncepciójára, továbbá a községi önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletre a
sporttal kapcsolatos részletes önkormányzati feladatok és
kötelezettségek meghatározását, valamint a helyi sporttevékenység
költségvetési finanszírozását - a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Gyarmatiné Márton Olga, Orgoványi ÁMK igazgatója
4./ A sporttal érintett helyi civil szervezetek vezetői

29/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó - sport infrastruktúra - támogatás igénylésére
HATÁROZAT

1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete, mint
tulajdonos pályázatot nyújt be a 4/2012.(III.1.) BM rendelet
alapján
az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó - sport infrastruktúra - támogatás
igénylésére az Orgoványi sporttelep és sportöltöző
korszerűsítése, bővítése munkálatainak elvégzése érdekében.
2./ A képviselőtestület az előző pontban foglalt fejlesztési projekt
bruttó költségét összesen 22.198.940,-Ft összegben állapítja
meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához
19.979.046,-Ft támogatást igényel, illetve ehhez 2.219.894,-Ft
saját forrást biztosít.

3./ A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatásból megvalósuló fejlesztés során a támogatási
összeg legalább 5 %-át közfoglalkoztatásra fordítja, annak 95
%-át bérre és járulékokra, 5 %-át egyéb költségekre. A
közfoglalkoztatás várható időtartama 7 hónap, napi 8
munkaóra, a foglalkoztatottak száma 2 fő.
4./ A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a saját forrásnak
megfelelő összeg biztosításáról a 2012. évi költségvetés
módosítása során gondoskodjék.
5./ A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és felhatalmazza, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges további nyilatkozatokat a
képviselőtestület nevében tegye meg.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport

30/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének
jóváhagyása
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 33. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzati beszerzésekre elkészített
2012. évi összesített közbeszerzési tervet - a melléklet szerinti
tartalommal - jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport

1./ Dr. Faddi Zoltán vállalkozó háziorvos
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4. Pénzügyi csoport

32/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére
tervezési hozzájárulásként befizetett önerő visszautalása
az önkormányzat részére
HATÁROZAT

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2012. március 7-én
tartott ülésén hozott döntése alapján nyilatkozik arról, hogy
módosítja
a
105/2011.(XII.21.)Kt.
határozatában
megfogalmazottakat, és a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt önerő 70 %-át, azaz 383.720,-Ft-ot nem saját
bankszámlájára, hanem a Társulás bankszámlájára kéri átutalni az
alábbiak szerint:
Kedvezményezett: "Kék-víz" Észak-Bács-Kiskun Megyei
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt.
Számlaszám: 11732002-15773977
A határozatról értesül:
1./ „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvizminőség-javító
Önkormányzati Társulás
2./ DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft, mint a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
Konzorcium munkaszervezete, Szeged, Közép fasor 1-3.
3./ Maszlik István polgármester
4./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
5./ Pénzügyi csoport

33/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

Az Orgoványi IKSZT pályázat és a Művelődési Ház
műemlékké
nyilvánításának
előrehaladása,
a
megvalósítás módosításának kezdeményezése

31/2012.(III.29.)Kt.
HATÁROZAT
Tárgy: Dr. Faddi Zoltán vállalkozó háziorvos szerződésének
meghosszabbítása
HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
kinyilvánítja, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő
Orgoványi 2. számú vegyes háziorvosi körzet tartós
helyettesítés
jogcímén
történő
fenntartásáról
és
működtetéséről szóló, az önkormányzat és a FITT
HARMONY Kft. (6133 Jászszentlászló, Rákóczi u. 4. szám,
képviseletében eljár Dr. Faddi Zoltán vállalkozó háziorvos)
között létrejött szerződést 2012. április 1. napjától 2012.
december 31-ig meghosszabbítja.
2./ A Képviselőtestület az 1./ pontban foglaltakon túl
kinyilvánítja, hogy az önkormányzat a körzetre eső, közüzemi
díjakkal csökkentett, változó mértékű havi MEP
finanszírozást számla ellenében - 700.000,-Ft összegű fix
díjazás biztosításának garanciájával - a vállalkozó háziorvos
rendelkezésére bocsátja, ugyanakkor egy közalkalmazott
asszisztenciát ezen időszak alatt a saját költségén biztosít. A
másik asszisztens foglalkoztatását és bérezését a vállalkozó
háziorvos biztosítja.

1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
megállapítja, azzal, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
2012. február 14-én 1 év időtartamra újra ideiglenes
műemléki védelem alá helyezte az Orgoványi Művelődési
Ház épületét, a 2009-ben nyert IKSZT pályázat megvalósítása
minden erőfeszítés ellenére ismételten akadályba ütközött.
2./ A Képviselőtestület ezúton módosító kezdeményezéssel
fordul az MVH megfelelő döntéshozói felé, hogy az IKSZT
kialakítására elnyert önkormányzati pályázati támogatás
felhasználása a Művelődési Ház felújításával valósulhasson
meg.
3./ A Képviselőtestület kedvező döntés esetén vállalja a
Művelődési
Ház
felújítására
vonatkozó
konkrét
megvalósíthatósági tervek elkészítését, továbbá a támogatási
összegen belüli bekerülési költségek pontos meghatározását,
valamint a kivitelezés IKSZT megvalósítására vonatkozó
elvárt szakmai feltételein nyugvó, közbeszerzési eljárás
keretében történő szakszerű elvégzésének biztosítását.

3./ A Képviselőtestület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a
vállalkozási szerződés módosításának megkötésére.

4./ A Képviselőtestület
felhatalmazza
Maszlik István
polgármestert a támogatás felhasználásának módosítására
irányuló tárgyalások lefolytatására, illetve az erre irányuló
kezdeményezés benyújtására.

A határozatról értesül:

A határozatról értesül:

1./ Maszlik István polgármester
2./ Gyarmatiné Márton Olga ÁMK igazgató
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

Pályázat benyújtása a 4/2012.(III.1.) BM rendelet alapján
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó - közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés támogatás igénylésére
HATÁROZAT

1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete, mint
tulajdonos pályázatot nyújt be a 4/2012.(III.1.) BM rendelet
alapján
az
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó - közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztés - támogatás igénylésére térfigyelő kamerarendszer
kiépítésének megvalósítása érdekében.
2./ A képviselőtestület az előző pontban foglalt fejlesztési projekt
bruttó költségét összesen 11.083.290,-Ft összegben állapítja
meg, amelyből a pályázat sikeres lebonyolításához
9.974.961,-Ft támogatást igényel, illetve ehhez 1.108.329,-Ft
saját forrást biztosít.
3./ A képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy a saját forrásnak
megfelelő összeg biztosításáról a 2012. évi költségvetés
módosítása során gondoskodjék.
4./ A képviselőtestület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával és felhatalmazza, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges további nyilatkozatokat a
képviselőtestület nevében tegye meg.
A határozatról értesül:
1./ Maszlik István polgármester
2./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

35/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

Tárgy: Szili Józsefné átmeneti segély iránti kérelmének elutasítása
miatt benyújtott fellebbezés elbírálása
HATÁROZAT

34/2012.(III.29.)Kt.
Tárgy:

36/2012.(III.29.)Kt.

Acsai Attila és Acsainé Szabó Ibolya első lakáshoz jutás
támogatására benyújtott kérelmének elbírálása

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete Szili
Józsefné Orgovány, Szabadság u. 38. szám alatti átmeneti segély
iránti kérelmének elutasítása miatt benyújtott fellebbezését
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
Szili Józsefné 2012. február 15-én átmeneti segély megállapítása
iránti kérelmet terjesztett elő. A kérelem és ahhoz csatolt
mellékletek alapján a polgármester átruházott hatáskörben az 5972/2012 számú határozatában a kérelmet elutasította az alábbi
indokok alapján:
Az átmeneti segély megállapításának és folyósításának szabályait
az önkormányzat 2/2012.(I.27.) számú rendeletével módosított
7/2011.(IV.29) számú rendelet 17. §-a tartalmazza, amely alapján:
„Átmeneti segélyben részesíthetők kérelmükre azok, akik önmaguk,
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak
gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen hozzátartozó súlyos betegsége, elemi kár - miatt anyagi
segítségre szorulnak és családjukban az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 150 %-át, egyedülálló esetében annak 200 %-át.”
Kérelmező házastársával és nagykorú, állásnélküli gyermekükkel
él közös háztartásban. Kérelmező családjában az egy főre jutó havi
rendszeres jövedelem a csatolt igazolások alapján 30.800,-Ft. Ez az
összeg nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150
%-át (42.750,-Ft). A rendelet 17. §-ában foglalt további kitétel alkalmanként jelentkező többletkiadás, mint pl. hozzátartozó
súlyos betegsége, vagy elemi kár - nem áll fenn, ezért a
polgármester a kérelmet elutasította.
Szili Józsefné a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be.
Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy családja a havi 92.400,-Ft
rendszeres bevételből nem tudja a számlákat befizetni és a
gyógyszereket megvásárolni.

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete az első
lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló 4/2007.(II.23.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján Acsai
Attila és Acsainé Szabó Ibolya Orgovány, Hunyadi u. 22.
szám alatti lakosok részére a tulajdonukat képező orgoványi
114 hrsz-ú, Orgovány, Hunyadi u. 22. 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.
május 1. napjától kezdődően 18 hónap. A havi törlesztés
összege 10.000,-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.
2012. április 15.
Határidő:
Felelős:
Maszlik István polgármester
A határozatról értesül:
1./ Acsai Attila és Acsainé Szabó Ibolya
2./ Maszlik István polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

A képviselőtestület az ügyet felülvizsgálta melynek során
megállapította, hogy a polgármester jogszerűen járt el akkor,
amikor az átmeneti segély iránti kérelmét a határozatban foglalt
indokok alapján elutasította. Megállapította azt is, hogy fellebbezés
az átmeneti segély megállapítására okot adó körülményt nem
tartalmaz, ezért a fellebbezés 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 17. §-a alapján
hozta.
A határozatról értesül:
1./ Szili Józsefné Orgovány, Szabadság u. 38.
2./ Maszlik István polgármester
3./ Igazgatási csoport
Orgovány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete
A községi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.

