T Á J É K O ZT A T Ó

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2013. február 7-én hozott döntéseiről
1/2013.(II.7.) Kt. Az „Orgoványi Óvoda és Bölcsőde épületére (Orgovány,
Kölcsey u. 1., hrsz. 3.) összesen 24,5 kW névleges
teljesítményű - elektromos áramot termelő - napelemes
rendszer és 1000 l-es használati melegvíz termelő
napkollektoros rendszer elemeinek szállítása, a hozzá
tartozó telepítési, beüzemelési munkák elvégzésével együtt”
tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében
benyújtott ajánlatok elbírálása

2/2013.(II.7.) Kt. Pályázat benyújtása a KEOP-2012-4.10.0/A megjelölésű
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” elnevezésű felhívásra az Orgoványi
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde épületén napelemes
és napkollektoros rendszer telepítésének támogatása
érdekében

3/2013.(II.7.) Kt. A Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása

4/2013.(II.7.) Kt. Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői pályázatának kiírása

5/2013.(II.7.) Kt. Az Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői pályázatának kiírása

6/2013.(II.7.) Kt. Az önkormányzati és a református egyházi tulajdonú
temető közös fenntartásával kapcsolatos közszolgáltatási
feladatok áttekintése

7/2013.(II.7.) Kt. Dr. Tóth Zoltán Emlékszoba kialakítása Orgovány
községben

8/2013.(II.7.) Kt. Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület további
működése Orgovány község tagi részvételével

9/2013.(II.7.) Kt. Az orgoványi 1059 hrsz-ú, 113 m2 nagyságú beépítetlen
belterület rendezése

10/2013.(II.7.) Kt. Együttműködési megállapodás a Bács-Kiskun Megyei
Rendőrfőkapitánysággal

11/2013.(II.7.) Kt. Tóth Zoltán orgoványi küzdősport edző terembérleti igénye

12/2013.(II.7.) Kt. Az önkormányzat tulajdonát képező 069/12 hrsz-ú és a
071/2 hrsz-ú külterületi ingatlanok értékesítése

13/2013.(II.7.) Kt. Pataki Terézia rendkívüli méltánylást érdemlő átmeneti
segély iránti kérelme az Orgovány, Felsőjárás 61. szám
alatti tanyás ingatlanon ivóvizes kút létesítéséhez

14/2013.(II.7.) Kt. Gecse Gyöngyi kérelme gyermeke, Poczkodi Andrea
fejlődéséhez szükséges Kecskeméti óvodai fejlesztés
érdekében a mindennapos szállítás támogatására

15/2013.(II.7.) Kt. Baranyi Elvira kérelme önkormányzati lakás bérletéhez,
vagy lakóház vásárlásának támogatásához

1/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az „Orgoványi Óvoda és Bölcsőde épületére
(Orgovány, Kölcsey u. 1., hrsz. 3.) összesen
24,5 kW névleges teljesítményű - elektromos
áramot termelő - napelemes rendszer és 1000
l-es
használati
melegvíz
termelő
napkollektoros rendszer elemeinek szállítása,
a hozzá tartozó telepítési, beüzemelési
munkák
elvégzésével
együtt”
tárgyú
hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárás keretében
benyújtott ajánlatok elbírálása
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete megállapítja, hogy az
„Orgoványi Óvoda és Bölcsőde épületére
(Orgovány, Kölcsey u. 1., hrsz. 3.) összesen 24,5
kW névleges teljesítményű - elektromos áramot
termelő - napelemes rendszer és 1000 l-es
használati melegvíz termelő napkollektoros
rendszer elemeinek szállítása, a hozzá tartozó
telepítési, beüzemelési munkák elvégzésével
együtt” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül
induló
tárgyalásos
közbeszerzési
eljárás
keretében benyújtott két pályázatból mindkettő
érvényes ajánlat, a bírálati szempontoknak
megfelel, tehát az eljárás eredményes.
2./ A képviselőtestület a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 73. §-ában
foglaltak alapján - figyelembe véve a 22. § (4)
bekezdésének felhatalmazása szerint eljáró
háromtagú Bíráló Bizottság értékelését és a
mellékelt összegzés tartalmát - a Kbt. 122. § (7)
bekezdésének a) pontjában foglalt jogcím szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárás nyertesének az 5100
Jászberény, Telep u. 2. szám alatti székhelyű
Elektro Mechanix Kft.-t hirdeti ki 21.713.200,-Ft
+ 27 % Áfa, azaz bruttó 27.575.764,-Ft összeget
tartalmazó ajánlatával.
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat a
2120 Dunakeszi, Iskola u. 5. szám alatti
székhelyű NVSolar Energia Kft. 23.925.000,-Ft
+ 27 % Áfa, azaz bruttó 30.384.750,-Ft összegű
ajánlata.
3./ A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Lóczi
Boglárka polgármestert a közbeszerzésekről
szóló Kbt. 124. § (1) bekezdése alapján a
szerződés megkötésére az Elektro Mechanix Kft.vel.
A határozatról értesül:
1./ Elektro Mechanix Kft., 5100 Jászberény, Telep u.
2.

2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
5./ Pénzügyi csoport
2/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása a KEOP-2012-4.10.0/A
megjelölésű „Helyi hő, és villamosenergiaigény
kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal” elnevezésű felhívásra az
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde
épületén
napelemes
és
napkollektoros
rendszer
telepítésének
támogatása érdekében
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a KEOP2012-4.10.0/A megjelölésű „Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” elnevezésű felhívásra az
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
épületén napelemes és napkollektoros rendszer
telepítésének támogatása érdekében
2./ A képviselőtestület az előző pontban foglalt
fejlesztési projekt bruttó költségét összesen
27.575.764,-Ft összegben állapítja meg, amelyből
a pályázat sikeres lebonyolításához 23.439.400,Ft támogatást igényel, illetve ehhez 4.136.364,-Ft
saját forrást biztosít.
3./ A képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a saját
forrásnak megfelelő összeget az önkormányzat
2013. évi és 2014. évi önkormányzati
költségvetésében biztosítja.
4./ A képviselőtestület megbízza Dr. Lóczi Boglárka
polgármestert a pályázat benyújtásával és
felhatalmazza, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges
további
nyilatkozatokat
a
képviselőtestület nevében tegye meg.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Ficsor Donát műszaki ügyintéző
4./ Pénzügyi csoport
3/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal 2013. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező
célok meghatározása

HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 130. §-a alapján a Polgármesteri
Hivatal 2013. évi teljesítmény-követelményeit
megalapozó célokat a következőkben határozza meg:
I. Általános feladatok:
- A közigazgatás átszervezésével, az átkerülő
önkormányzati/államigazgatási
feladatok
átszervezésével
és
átadásával
kapcsolatos
feladatokban történő közreműködés.
- A 2013. január 1-jével felálló Kecskeméti Járási
Hivatallal,
valamint
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületével
megfelelő
együttműködés
és
kapcsolattartás
kialakítása.
- A Polgármesteri Hivatalnál szükségessé váló
szervezeti átalakítások, munkakörök módosításának
ésszerű és racionális, de szervezetileg hatékony
végrehajtása, eközben a zavartalan működés
biztosítása.
- Az önkormányzati intézmények átalakítása,
költséghatékony és racionális működtetése.
- A közigazgatási tevékenység során a jogszerűség, a
szakszerűség, következetesség és hatékonyság
lveinek megfelelő eljárásrend alkalmazása, a
szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás fenntartása.
- A jogszabályi környezet folyamatos és gyors
ütemben történő változásaira különös figyelmet kell
fordítani, az abban foglaltak teljesítése és naprakész
ismerete, alkalmazása a saját munkaterülethez
kapcsolódóan kiemelt feladat.
- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel,
vállalkozókkal és érdekképviseleti szervekkel,
társhatóságokkal a partneri, a település és
tevékenységük fejlesztését elősegítő együttműködés
fenntartása.
- Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatában,
hatályosulásuk
vizsgálatában
történő
aktív
közreműködés a saját munkaterületet érintő
rendelkezések célszerűségi, hatékonysági vizsgálatát
tekintve, akár önálló javaslattétellel is.
- Az állampolgárok jogkövető magatartásának
biztosítása, elsősorban a megelőzést célzó
tájékoztatás, felvilágosítás javításával.
- A jelentősen lecsökkent költségvetési források
célszerű, takarékos felhasználása, a likviditás
fenntartása.
- A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának, közszolgálati szabályzatának és
egyéb szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása a
jogszabályi módosulásoknak megfelelően.
- A felkészültséget, szakmai teljesítményt,
kreativitást honoráló értékelési és elismerési rendszer
alkalmazása a költségvetés biztosította lehetőségek
figyelembevételével.

A
település
közterületei
tisztaságának,
rendezettségének, rendeltetésszerű használatának és
virágosításának, a külterületi utak karbantartásának
folyamatos biztosítása.
- A hivatali információs rendszer működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása, az elektronikus
ügyintézés folyamatos megvalósítása.
- Az önkormányzat honlapjának folyamatos
frissítése, a közzétételi kötelezettségek teljesítése.
II. A Képviselőtestület és a bizottságok
működésével kapcsolatos feladatok:
- A Képviselőtestületi és bizottsági előterjesztések
színvonalas, határidőre történő elkészítése.
- A Képviselőtestület és a bizottságok üléseivel
kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, a
jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre
történő felterjesztése (TERKA programban és papír
alapon) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz.
- A Képviselőtestület döntéseinek előkészítésében és
végrehajtásában való aktív szakmai és gyakorlati
közreműködés.
- Az önkormányzat intézményeinek irányításával,
gazdálkodásával,
ellenőrzésével
kapcsolatos
feladatok ellátása.
III. Az Igazgatási csoport munkájával kapcsolatos
feladatok:
- Az aktív korúak ellátása területén megemelkedett
ügyiratforgalom kiemelt kezelése, a foglalkoztatás
tekintetében együttműködés a községgazdálkodási
ügyintézéssel.
- Az ügyfelek egyéni helyzetének mérlegelése
alapján a hátrányos szociális helyzetű személyek
célzott, összehangolt segítése.
- A segélyezési rendszer keretében a természetbeni
juttatások előtérbe helyezése.
- Az engedélytől eltérő, vagy engedély nélküli, illetve
jogszabálysértő
cselekményekkel
(közterülethasználat, közterület-károsítás, hulladéklerakás)
szembeni időbeni, eredményre vezető hatósági
intézkedések megtétele, helyszíni ellenőrzések
gyakoriságának növelése.
- A hatósági tevékenységben az ügyfél- és
partnerközpontúsággal, a polgárbarát, szolgáltató,
gyors és méltányos, ugyanakkor jogszerű és
szakszerű, kulturált ügyintézés.
- A hatósági ügyintézés törvényességi színvonalának
javítása, a Ket. szabályainak megfelelő alkalmazása
és érvényesítése mellett. Hatósági ellenőrzések
folyamatos szervezése.
- A közfoglalkoztatási rendszer keretében a
foglalkoztatás hatékony és ésszerű megszervezése, a
lehetőségek maximális kihasználása, illetve az
alkalmazásokkal összefüggő teendők ellátása.
- Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel
kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában való
aktív közreműködés, pályázati támogatásban

részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a
pályázati
támogatásokkal
való
elszámolás,
együttműködve a Pénzügyi csoporttal.
- Közreműködés a felmerülő közbeszerzési eljárások
előkészítésében és lebonyolításában.
IV. A Pénzügyi csoport munkájával kapcsolatos
feladatok:
- A 2013. évi költségvetési koncepció, majd a 2013.
évi költségvetés, a zárszámadás, a költségvetést
módosító önkormányzati rendeletek vonatkozó
jogszabályok szerinti előkészítése, a féléves
beszámoló és a háromnegyed éves tájékoztató
elkészítése a munkatervben foglalt határidőre.
- A 2013. évi költségvetés végrehajtása, amelynek
során törekedni kell az adott
feladatok
költséghatékony és racionális megoldására.
- Kiemelt feladat az állami átvétel kapcsán az
önkormányzat
ingatlanvagyon-kataszterének
kezelése, a vagyongazdálkodással kapcsolatban
felmerülő adminisztrációs feladatok ellátása –
nyilvántartás,
leltározás,
készletgazdálkodás,
selejtezés előkészítése és végrehajtása.
- Az új költségvetési, könyvelési, házipénztári
program (EPER) készség-szintű alkalmazása.
- Az intézményi és közfoglalkoztatási személyzeti
feladatok színvonalas ellátása.
- Az önkormányzati közszféra alkalmazottai részére
új munkaköri leírások készítése.
- Az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, a
kintlévőségek, adóhátralékok csökkentése, az adók
módjára behajtandó köztartozások kiemelt kezelése.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Igazgatási csoport
4./ Pénzügyi csoport
4/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetői pályázatának
kiírása
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a fenntartásában működő
Orgovány, Kölcsey u. 1. szám alatti székhelyű
Napköziotthonos
Óvoda
és
Bölcsőde
intézményvezetői
állásának
betöltésére
pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:
- A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja:
2013. június 1. Időtartama 5 év.
-Képesítési feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus-

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség, határozatlan időre szóló pedagógus
munkakör.
- Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.
- Pályázati előnyt jelenthet: vezetői gyakorlat.
- Illetmény: Kjt. szerint, vezetői pótlék: a
pótlékalap 250 %-a.
- A pályázatnak tartalmaznia kell:
-erkölcsi bizonyítványt,
-iskolai végzettséget, szakvizsgát és a gyakorlatot
igazoló okiratok másolatát,
-szakmai önéletrajzot,
-az intézmény irányítására vonatkozó vezetési
programot.
- A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és
Kulturális Közlönyben történő megjelenéstől
számított 30 nap, legkésőbb 2013. április 20.
- A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május
30.
- A pályázatot két példányban, zárt borítékban Dr.
Lóczi Boglárka polgármesterhez címezve lehet
benyújtani.
Cím: Orgoványi Polgármesteri Hivatal, 6077
Orgovány, Molnár Gergely u. 2.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Kerekes
Tibor
címzetes
főjegyzőt
a
pályázat
előkészítésével és megjelenésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Pénzügyi csoport
5/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői pályázatának kiírása
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a fenntartásában működő
Orgovány, Kossuth u. 71. szám alatti székhelyű
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői
állásának betöltésére pályázatot ír ki az alábbi
tartalommal:
- A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja:
2013. május 1. Időtartama 5 év.
- Képesítési feltétel: szakirányú felsőfokú iskolai
végzettség
és
szakképzettség, továbbá
- Legalább 5 év közművelődési munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat.
- Pályázati előnyt jelenthet: vezetői gyakorlat.
- Illetmény: Kjt. szerint, vezetői pótlék: a
pótlékalap 100 %-a.

- A pályázatnak tartalmaznia kell:
-erkölcsi bizonyítványt,
-iskolai végzettséget, és a gyakorlatot igazoló
okiratok másolatát,
-szakmai önéletrajzot,
-az intézmény irányítására vonatkozó vezetési
programot.
- A pályázat benyújtási határideje: az Oktatási és
Kulturális Közlönyben történő megjelenéstől
számított 30 nap, legkésőbb 2013. április 20.
- A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április
25.
- A pályázatot két példányban, zárt borítékban Dr.
Lóczi Boglárka polgármesterhez címezve lehet
benyújtani.
Cím: Orgoványi Polgármesteri Hivatal, 6077
Orgovány, Molnár Gergely u. 2.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Kerekes
Tibor
címzetes
főjegyzőt
a
pályázat
előkészítésével és megjelenésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Pénzügyi csoport

HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
megállapítja, hogy a Dr. Tóth Zoltán Emlékszoba
kialakítását elviekben támogatja, annak pontos helyét
illetően viszont eltérőek az elképzelések. Ezért a
képviselőtestület a következő hónapokban keresni
fogja a legmegfelelőbb helyszínt, ahol az emlékszoba
és egy kis levéltár megvalósítható.
A helykijelöléssel kapcsolatban felmerült az
Orgovány, Molnár Gergely u. 18. szám alatti
önkormányzati tulajdonú épület, amelynek érdekében
felül kell vizsgálni a jelenlegi szolgálati lakásbérleti
jogviszonyt, a lakók szándékát és a hatályos bérleti
szerződéseket.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Gellért Imréné, az Emlékszoba kialakításának
kezdeményezője
8/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az
Aranyhomok
Kistérségfejlesztési
Egyesület további működése Orgovány
község tagi részvételével
HATÁROZAT

6/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az önkormányzati és a református egyházi
tulajdonú temető közös fenntartásával
kapcsolatos
közszolgáltatási
feladatok
áttekintése

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
megerősiti további részvételét az Aranyhomok
Kistérségfejlesztési Egyesület munkájában, illetve
egyetért az egyesület további működésének
célkitűzéseivel, egyidejűleg vállalja az esedékes
358.050,-Ft tagdíj határidőre történő befizetését.

HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
az önkormányzati és a református egyházi tulajdonú
temető
közös
fenntartásával
kapcsolatos
közszolgáltatási
feladatok
áttekintése
során
szükségesnek tartja a fenntartói jogok esetleges
átadásának, a ravatalozó használatának és a
szemétszállítás költségviselésének felülvizsgálatát,
valamint új közszolgáltatási szerződés tervezetének
előkészítését a 2013. márciusi testületi ülésre.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
3./ Prózsa István református lelkész
4./ Varga József a Hírös Temetkezési
ügyvezetője
7/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Dr. Tóth Zoltán Emlékszoba kialakítása
Orgovány községben

A határozatról értesül:
1./ Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Pénzügyi csoport

Egyesület,

9/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az orgoványi 1059 hrsz-ú, 113 m2 nagyságú
beépítetlen belterület rendezése
HATÁROZAT

Kft.

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
tulajdonosi megkeresés alapján kinyilvánítja, hogy az
orgoványi 1059 hrsz-ú, 113 m2 méretű beépítetlen
belterületi telekrészlet használatának megnyugtató
rendezését szeretné. Az elhangzott javaslatok alapján
türelmet kér a tulajdonostól, hogy a MÁV válaszáig
változatlan bérleti feltételekkel az önkormányzat
használatában hagyja a 113 m2 nagyságú területet,
viszont ha elutasító válasz érkezik, az önkormányzat
a saját költségére történő kiméretést követően

hajlandó megvásárolni a telekrészletet közterület
céljára.
Határidő: 2013. május 31.
A határozatról értesül:
1./ Fehér Zoltán tulajdonos
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
10/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Együttműködési megállapodás
Kiskun Megyei Rendőrfőkapitánysággal

a

Bács-

HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
az Önkormányzat, valamint a Bács-Kiskun Megyei
Rendőrfőkapitányság között létrejövő - az egyes
önkormányzati alkalmazásban lévő, rendészeti
feladatokat ellátó személyek iskolakerülés elleni
fellépéssel összefüggő tevékenységének szakmai
ellenőrzésére, a vonatkozó jogszabályban rögzített
tevékenység
felülvizsgálatára,
tájékoztatás
biztosítására, illetve a feladatellátás és kapcsolattartás
összehangolására
irányuló
együttműködési
megállapodást jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza
Dr. Lóczi Boglárka polgármestert a megállapodás
aláírására.

12/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonát képező 069/12
hrsz-ú és a 071/2 hrsz-ú külterületi
ingatlanok értékesítése
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
összesen 200.000,-Ft vételárért értékesíteni kívánja
az önkormányzat forgalomképes tulajdonát képező
069/12 hrsz-ú 1 ha 1287 m2 területű és a 071/2 hrszú 2479 m2 nagyságú külterületi ingatlanokat.
A képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt az
ingatlanok kifüggesztésére, illetve az értékesítést
követően az ingatlanoknak a vagyonrendeletből
történő kivezetésére.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
13/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Pataki Terézia rendkívüli méltánylást
érdemlő átmeneti segély iránti kérelme az
Orgovány, Felsőjárás 61. szám alatti tanyás
ingatlanon ivóvizes kút létesítéséhez
HATÁROZAT

A határozatról értesül:
1./ Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság,
Kecskemét
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
11/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Tóth Zoltán orgoványi küzdősport edző
terembérleti igénye
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
kinyilvánítja, hogy a kezdeményező elsődlegesen
folytasson tárgyalásokat az iskolaigazgatóval a
tornaterem igénybevételének térítés ellenében történő
igénybevételi lehetőségeiről, vagy tekintse meg a
Kápolna iskolát edzések szervezése céljából
ugyancsak bérleti díj ellenében, majd nyilatkozzon az
elfogadható megoldási lehetőségről.
A határozatról értesül:
1./ Tóth Zoltán küzdősport edző
2./ Gyarmatiné Márton Olga iskolaigazgató
3./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester

Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
Pataki Terézia rendkívüli méltánylást érdemlő
átmeneti segély iránti kérelmének helyt ad és az
Orgovány, Felsőjárás 61. szám alatti tanyás
ingatlanon ivóvizes kút létesítéséhez 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 Kecskeméti Törvényszéktől lehet
kérni.
INDOKOLÁS
Pataki Terézia Orgovány, Felsőjárás 61. szám alatti
lakos átmeneti segély iránti kérelmet nyújtott be a
Polgármesteri Hivatalhoz.
Kérelmében leírta, hogy a tanyás ingatlanukon az
ivóvizet adó kút tönkrement, amely helyett újat
szükséges fúratni mélyebb vízadó rétegből. Ennek
költségét jövedelméből nem tudja megfizetni, ezért
visszatérítendő támogatást kért a vízvételi lehetőség
megoldásához. 28.405,-Ft rehabilitációs ellátásban és
25.900,-Ft összegű emelt családi pótlékban részesül.
Legalább 60.000,-Ft támogatásra lenne szüksége.
Helyszíni környezettanulmány készítése során
megállapítást nyert, hogy a kérelemben leírtak a
valóságnak megfelelnek. Jelenleg a mezőőr szállít

rendszeresen ivóvizet a tanyában élők számára. Bóbis
Sándor orgoványi kútfúró vállalná a munka
elvégzését, amelyért legalább 50.000,-Ft-ot kérne.
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 vissza
nem térítendő átmeneti segély megállapítását tartotta
indokoltnak.
A határozatot a képviselőtestület 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./ Pataki Terézia Orgovány, Felsőjárás 61.
2./ Lóczi Boglárka polgármester
14/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Gecse Gyöngyi kérelme gyermeke, Poczkodi
Andrea fejlődéséhez szükséges Kecskeméti
óvodai fejlesztés érdekében a mindennapos
szállítás támogatására
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
Gecse Gyöngyi Orgovány, Tóth sor 18. szám alatti
lakos kérelmét, amelyet gyermeke, Poczkodi Andrea
fejlődéséhez szükséges Kecskeméti óvodai fejlesztés
érdekében a mindennapos szállítás támogatására
nyújtott be, ideiglenesen elutasítja.
A Képviselőtestület megállapította, hogy kiskorú
Poczkodi Andrea részére az óvodai nevelésre kijelölt
intézmény jelenleg az Orgoványi Napköziotthonos
Óvoda, ahol a gyermek képességfejlesztése
megfelelő szakemberekkel megoldott. A Kecskeméti
elhelyezés lehetőségéről csak előzetes szakvélemény
készült, ez azonban nem tekinthető végleges
állapotnak. Mindezek alapján nem minősíthető a
Kecskeméti óvodai elhelyezés elfogadott ténynek.
A Képviselőtestület a megnyugtató megoldást jelentő
orgoványi óvodai elhelyezés miatt a kérelmet
ideiglenesen utasítja el a Bács-Kiskun Megyei
Tanulási
Képességet
Vizsgáló
Szakértői
Rehabilitációs Bizottság jogerős döntéséig.

A határozatról értesül:
1./ Gecse Gyöngyi Orgovány, Tóth sor 18.
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
15/2013.(II.7.)Kt.
Tárgy: Baranyi Elvira kérelme önkormányzati lakás
bérletéhez, vagy lakóház vásárlásának
támogatásához
HATÁROZAT
Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestülete
Baranyi Elvira Orgovány, Széchenyi u. 35. szám
alatti lakos kérelmét, amelyben önkormányzati lakás
bérletéhez, vagy lakóház vásárlásának támogatásához
kér segítséget, elutasítja.
A Képviselőtestület megállapította, hogy a kérelmező
hat gyermekkel együtt közös háztartásban él az
Orgovány, Széchenyi u. 35. szám alatt. Élettársa
Radics Zoltán évek óta bántalmazza őt, ezért szeretne
a gyermekekkel együtt külön költözni tőle. Ehhez kér
önkormányzati segítséget anélkül, hogy saját
pénzbeli megtakarítással rendelkezne bármiféle
lakásszerzéshez.
A Képviselőtestület megállapította, hogy a
kérelemben jelzett célra alkalmas szociális
bérlakással az önkormányzat egyáltalán nem
rendelkezik, lakóház vásárlásának támogatásához
pedig külön önkormányzati forrás nem áll
rendelkezésre. A hatályos rendeletek alapján első
lakáshoz jutó ifjú házasok támogatására lenne
korlátozott anyagi lehetőség, ám ilyen ezen a
jogcímen a kérelmezőt nem illeti meg.
A határozatról értesül:
1./ Baranyi Elvira Orgovány, Széchenyi u. 35.

