T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2012. november 29-én hozott döntéseiről
87/2012.(IX.29.)Kt. Tájékoztató a BÁCSVÍZ Zrt Orgovány községet
érintő közszolgáltató tevékenységéről
88/2012.(IX.29.)Kt. Tájékoztató a az EDF DÉMÁSZ Zrt. Orgovány
községet érintő közszolgáltató tevékenységéről
89/2012.(IX.29.)Kt. Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
Orgovány községet érintő közszolgáltató tevékenységéről
90/2012.(IX.29.)Kt. A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás 2013.
január 1-jétől történő megszervezése Orgovány községben
91/2012.(IX.29.)Kt. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
11/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet A községi önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

92/2012.(IX.29.)Kt. Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati költségvetés
III. negyedéves végrehajtásáról
93/2012.(IX.29.)Kt. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

94/2012.(IX.29.)Kt. Döntés a Kerekegyháza székhelyű Belső Ellenőrzési
Társulás megszüntetéséről
95/2012.(IX.29.)Kt. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület
támogatása
96/2012.(IX.29.)Kt. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához benyújtott
pályázatok elbírálása
97/2012.(IX.29.)Kt. Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
megszüntetéséről

98/2012.(XI.29.)Kt. Ifj. Baranyi Zoltán rendkívüli méltánylást érdemlő
átmeneti segély iránti kérelme az Orgovány,
Landler J. u. 17. szám alatti lakóház felújításához

87/2012.(IX.29.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató a BÁCSVÍZ Zrt Orgovány községet
érintő közszolgáltató tevékenységéről

A határozatról értesül:
1./ GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt., Szeged
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző

HATÁROZAT
90/2012.(IX.29.)Kt.
1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
BÁCSVÍZ Zrt. Orgovány községben végzett
közszolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
2./ A képviselőtestület a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény alapján az önkormányzat és a
BÁCSVÍZ Zrt. között az önkormányzat tulajdonát
képező víziközművek 2013. január 1. napjától történő
vagyonkezelésbe adásáról szóló, e határozat mellékletét
képező szerződést jóváhagyja. A képviselőtestület
felhatalmazza Dr. Lóczi Boglárka alpolgármestert a
szerződés aláírására.
A határozatról értesül:
1./ BÁCSVÍZ Zrt., Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
5./ Pénzügyi csoport
88/2012.(IX.29.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató az EDF DÉMÁSZ Zrt. Orgovány
községet érintő közszolgáltató tevékenységéről
HATÁROZAT

Tárgy: A hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás
2013. január 1. napjától történő megszervezése
Orgovány községben
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete, mint
az Izsák-Kom Kft.
tulajdonosa úgy döntött, hogy a 2013. január 1. napjával
megvalósuló közszolgáltatás során az Izsák-Kom Kft.
mérlegelje a kisebb gyűjtőedényzetek alkalmazását,
lecserélését a ritkított szállítással összefüggésben a korábbi
„B” megjelölésű javaslathoz képest. E tekintetben az
önkormányzat egy „C” alternatívát támogatna, amelynek
bevezetéséhez kéri a taggyűlés támogatását.
A képviselőtestület felhatalmazza a Dr. Lóczi Boglárka
alpolgármestert, hogy a tulajdonosi taggyűlésen az
önkormányzat most kialakított álláspontját képviselje.
A határozatról értesül:
1./ Rudics Ákos az Izsák-Kom Kft. ügyvezetője
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester

91/2012.(IX.29.)Kt.

1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete az
EDF DÉMÁSZ Zrt. Orgovány községben végzett
közszolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról

2./ A képviselőtestület a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. törvény alapján az önkormányzat és az
EDF DÉMÁSZ Zrt. között a 2013. január 1. napjától
megújításra kerülő közvilágítási szerződést jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Lóczi Boglárka
alpolgármestert a szerződés aláírására.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
egyetért a 97/2011.(XII.8.) Kt, az 59/2012.(V.31.) Kt. és a
61/2012.(IX.13.) Kt. határozatok végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző

A határozatról értesül:
1./ EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
5./ Pénzügyi csoport

HATÁROZAT

Orgovány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete
A községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

89/2012.(IX.29.)Kt.

A rendelet szövege külön mellékelve.

Tárgy: Tájékoztató a GDF SUEZ Energia Magyarország
Zrt. Orgovány községet érintő közszolgáltató
tevékenységéről

92/2012.(IX.29.)Kt.
Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati költségvetés
III. negyedéves teljesítéséről

HATÁROZAT

HATÁROZAT

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a GDF
SUEZ Energia Magyarország Zrt. Orgovány községben
végzett közszolgáltató tevékenységéről szóló tájékoztatót
elfogadja.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott
feladatok III. negyedéves végrehajtását:

- bevételeit illetően 508.394 ezer Ft összeggel, 75,3 %os teljesítéssel,
- kiadásait illetően 507.685 ezer Ft összeggel, 75,2 %-os
teljesítéssel jóváhagyja.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ intézményvezetők
4./ Pénzügyi csoport

7./ A Képviselőtestület második Tanyagondnoki körzet
kialakítását rendeli el Orgovány község valamennyi
külterületi lakóhelyére kiterjedő illetékességgel. A
Képviselőtestület
felhatalmazza
a
jegyzőt
a
körzethatárok kiterjesztését rögzítő rendeletmódosítás
és szakmai program bővítés elkészítésére.

93/2012.(IX.29.)Kt.
Tárgy: Az
koncepciója

önkormányzat

önkormányzat
által
biztosított
értékteremtő
közfoglalkoztatás
további
megszervezésének
lehetőségét.
Ezzel
párhuzamosan
készüljön
megvalósíthatósági tanulmányterv egy logisztikai
központ kialakítására.

2013.

évi

költségvetési

HATÁROZAT
A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat 2013.
évre szóló költségvetési koncepcióját. Utasítja a
polgármestert, hogy a költségvetési rendelet összeállításakor
az előterjesztésben megfogalmazottak szerint járjon el, az
alábbiak figyelembe vételével:
1./ Biztosítani
kell
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben, és más jogszabályokban meghatározott
alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A
költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás
szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni és ezt az
elvet az intézményi költségvetések egyeztetése során is
fokozottan érvényesíteni kell.
2./ Felül kell vizsgálni a 2012. évben
tett
kötelezettségvállalásokat. A pályázattal érintett,
előző
évről áthúzódó fejlesztések forrásigényét biztosítani kell.

8./ A társadalmi szervezetek, az egyesületek támogatása a
2012. évi bázist nem haladhatja meg, a költségvetés
egyensúlya érdekében minden bizonnyal csökkenteni
kell azokat. 2012. évre vonatkozóan minden civil
szervezetnek új támogatási igénylést (pályázatot) kell
beadnia. A természetbeni juttatásokat (elsősorban
teremhasználat, tanyabusz igénybevétele) előtérbe kell
helyezni.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Igazgatási csoport
5./ Pénzügyi csoport
94/2012.(IX.29.)Kt.
Tárgy: Döntés a Kerekegyháza
Ellenőrzési Társulás megszüntetéséről

székhelyű

Belső

HATÁROZAT

3./ Meg kell teremteni a település további fejlesztését
biztosító beruházások pályázati feltételeit és forrásait.
További felhalmozási előirányzatot a Képviselőtestület
csak akkor tervez, ha a kötelező önkormányzati
feladatok maradéktalan megvalósítása nem kerül
veszélybe, és a költségvetés egyensúlya biztosítható,
továbbá ha a fejlesztés pályázat útján valósulhat meg és
a támogatás mértéke a 70%-ot meghaladja.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontja
szerint kinyilvánítja döntését a Kerekegyháza székhelyű
Belső Ellenőrzési Társulás 2012. december 31. napjától
történő megszüntetéséhez.
A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Lóczi Boglárka
alpolgármestert a társulás megszüntetésével kapcsolatos
önkormányzati intézkedések megtételére.

4./ 2013. január 1-jétől önkormányzati fenntartói
irányítással fog működni a Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde, valamint a Művelődési Ház. A
Képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt az új
intézményi alapító okiratok elkészítésére.

A határozatról értesül:
1./ Belső Ellenőrzési Társulás, Kerekegyháza
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Pénzügyi csoport

5./ A Képviselőtestület a gyermek- és szociális étkeztetési
feladatok
színvonalas
ellátásához
szükséges
költségvetési
előirányzatot
biztosítja.
A
képviselőtestület a hatékonyabb üzemeltetés érdekében
utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy vizsgálják
felül a Napköziotthonos Konyhák jelenlegi működési
struktúráját. Áthelyezésekkel, átszervezésekkel, a belső
irányítási folyamatok átalakításával, továbbá a
létszámkeretek átgondolásával, a közfoglalkoztatásba
bevonható emberek számának figyelembevételével
készüljön egy, a hatékonyabb munkavégzést biztosító
koncepció, amelyet a költségvetési rendelettervezet
tárgyalásával egyidejűleg terjesszenek elő.

95/2012.(IX.29.)Kt.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete a
Kecskeméti Mentőállomás részére diagnosztikai eszközök
beszerzése céljából az Önkormányzat és Országos Egyesület
a Mosolyért Közhasznú Egyesület között 25.000,-Ft
támogatás biztosítása mellett létrejövő szerződést
jóváhagyja.

6./ A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a jegyzőt és
az intézményvezetőket, hogy vizsgálják meg az

A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester

Tárgy: Országos Egyesület
Egyesület támogatása

a

Mosolyért

Közhasznú

HATÁROZAT

2./ Pénzügyi csoport

HATÁROZAT

96/2012.(IX.29.)Kt.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete ifj.
Baranyi Zoltán rendkívüli méltánylást érdemlő, az
Orgovány, Landler J. u. 17. szám alatti lakóház felújítására
irányuló átmeneti segély iránti kérelmét elutasítja.

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2013.
évi
fordulójához
benyújtott pályázatok elbírálása

HATÁROZAT
1./ Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
kinyilvánítja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2013.
évi
fordulójához benyújtott pályázatok elbírálása során 27
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
2013.
évi
fordulójához benyújtott pályázatok elbírálása során 3 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./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Igazgatási csoport
4./ Pénzügyi csoport
97/2012.(XI.29.)Kt.
Tárgy: Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
megszüntetéséről
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 1. § (9) bekezdés c) pontja alapján dönt a
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy a megszüntetésről szóló
határozatot 2012. december 13. napjáig küldje meg a
Kecskeméti Kistérségi Iroda részére.
2./ Orgovány
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete elfogadja a vagyonmegosztási
szerződés alapját képező - jelen előterjesztésben
megfogalmazott - vagyonfelosztás elveit, mely
szerződés-tervezetét a Kecskemét Kistérségi Iroda
vezetője készíti el.
A határozatról értesül:
1./ Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
98/2012.(XI.29.)Kt.
Tárgy: Ifj. Baranyi Zoltán rendkívüli méltánylást érdemlő
átmeneti segély iránti kérelme az Orgovány,
Landler J. u. 17. szám alatti lakóház felújításához

E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de annak
felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a
Kecskeméti Törvényszéktől lehet kérni.
INDOKOLÁS
Ifj. Baranyi Zoltán rendkívüli méltánylást érdemlő átmeneti
segély iránti kérelmet nyújtott be a Polgármesteri
Hivatalhoz az Orgovány, Landler J. u. 17. szám alatti
lakóház felújítása érdekében.
Kérelmében leírta, hogy elsődlegesen az ingatlant terhelő
42.590,-Ft személyi kölcsön hátralékának kifizetése céljából
van szüksége a segélyre.
Helyszíni környezettanulmány készítése során az alábbiak
megállapítása történt meg:
A lakás Baranyi Zoltán és neje szülők tulajdona. Jelenleg a
tulajdonosok a főépületben élnek. A kérelmező a
melléképületben lévő szoba, konyha helyiségekből álló
lakrészben lakik.
Ifj. Baranyi Zoltán a helyiségek külső tatarozását, az
oromfal megépítését, továbbá a födém hőszigetelését és a
két helyiség járdalapozását szeretné elvégezni.
Kérelmező
22.800,-Ft
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban részesül. Házastársával nem él együtt, az
ingatlan tulajdoni részével nem rendelkezik. A melléképület
átalakítása, lakhatóvá tétele már korábban megtörtént.
A
képviselőtestület
7/2011.(IV.29)
önkormányzati
rendeletének 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 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./ Ifj. Baranyi Zoltán Orgovány, Landler J. u. 17.
2./ Dr. Lóczi Boglárka alpolgármester
3./ Igazgatási csoport

