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Orgovány Község Önkormányzati Képviselőtestületének
2013. február 14-én hozott döntéseiről

16/2013.(II.14.)Kt. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről

2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 8/2006.(VI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

17/2013.(II.14.)Kt. A 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásával
kapcsolatos feladatok

18/2013.(II.14.)Kt. A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki Rendőrörsének üzemanyagköltség
támogatási kérelme

19/2013.(II.14.)Kt. Nyilatkozat az Orgoványi Általános Iskolai felvételi
körzethatár megállapításához

20/2013.(II.14.)Kt. Az Orgoványi Bölcsőde működési engedélyének módosítása

21/2013.(II.14.)Kt. Önkormányzati részvétel az energiahatékonyságot növelő
KEOP-2012-5.5.0/A kódjelű pályázaton

16/2013.(II.14.)Kt.
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete egyetért a 101/2012.(XII.11.)
Kt.,
a
102/2012.(XII.11.)
Kt.
és
a
108/2012.(XII.18.)
Kt.
határozatok
végrehajtásával.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestületének
1/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
A rendelet szövege külön mellékelve

Orgovány Község Önkormányzati
Képviselőtestületének
2/2013.(II.19.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
8/2006.(VI.30.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
A rendelet szövege külön mellékelve.
17/2013.(II.14.)Kt.
Tárgy: Az
önkormányzat
2013.
évi
költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos
feladatok
HATÁROZAT
A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat
2013. évre szóló költségvetését. Utasítja a
polgármestert,
a
jegyzőt
és
az
intézményvezetőket, hogy a költségvetési rendelet
végrehajtásakor az abban megfogalmazottak
szerint járjon el, az alábbiak kiemelésével:
1./ A
képviselőtestület
felhatalmazza
a
polgármestert és a jegyzőt a 2013. évi
költségvetésben
az
önkormányzat
feladatellátásával összefüggésben előirányzott

megállapodások, szerződések megkötésére,
módosítására.
2./ A képviselőtestület szükségesnek tartja, hogy
a
polgármester,
a
jegyző
és
az
intézményvezetők
hatáskörébe
tartozó
közterület-használati, bérleti, térítési díjak
mértéke felülvizsgálatra kerüljön, illetve a
szabályozó rendeletben foglalt mértékben,
következetesen kerüljenek beszedésre.
3./ A képviselőtestület elsődlegesnek tartja a
szociális
támogatások
esetében
a
természetbeni
juttatások
intenzitásának
növelését, a pénzbeli támogatások terhére,
különösen
az
élelmiszerutalványok
természetbeni
támogatással
történő
kiváltására.
4./ A
képviselőtestület
felhatalmazza
a
polgármestert és a jegyzőt a 2013. évi
önkormányzati költségvetést érintő pályázatok
előkészítésére, illetve az elbírált pályázatok
megvalósításával kapcsolatos intézkedések
megtételére. Az uniós pályázatokkal érintett
fejlesztések saját forrás igényét az EU Önerő
Alapból szükséges biztosítani.
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 alkalmazottak
számának figyelembevételével készüljön egy,
a hatékonyabb munkavégzést biztosító
koncepció, amelyet a költségvetési év során
végre kell hajtani.
6./ Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés során
a nevelési- tanítási napokon biztosított a napi
háromszori étkezés (napközi ellátás). Ebből a
déli főétkezés (menza) központilag 102.000,Ft összegű támogatással finanszírozott, a két
további étkeztetés (tízórai és
uzsonna) azonban önköltséges, ami ingyenes
étkezés biztosítása esetén 100 %-ban
azönkormányzatot terheli. Külön tízórai csak
térítési díj ellenében igényelhető.

Ezért 2013. március 1. napjától vagy csak
napközi vagy csak ebéd igényelhető.

5./ Pénzügyi csoport
18/2013.(II.14.)Kt.

7./ Az étkezési térítési díjat a szülők fizetik a
tárgyhónapot megelőző hónap 15. és 25.
napjáig előre az iskolai Napköziotthonos
Konyha élelmezésvezetőjénél.
Hiányzás esetén az étkeztetés lemondható az
igénybevételt megelőző nap 12 óráig. A
lemondás a következő napon lép életbe. A
hiányzás első napján, ha a szülőnek nincs
módja időben bejelenteni a távollétet az ebéd
az intézmény konyhájáról elvihető.
Be nem jelentett hiányzás esetén - kivétel
nélkül - a szülőnek a térítési díjat meg kell
fizetni.
8./ 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.
9./ 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.
10./ A társadalmi szervezetek, az egyesületek
támogatása a 2012. évi bázist nem haladhatja
meg, a költségvetés egyensúlya érdekében
csökkenteni kell azokat. 2013. évre
vonatkozóan minden civil szervezetnek új
támogatási igénylést (pályázatot) kell beadnia.
A természetbeni juttatásokat (elsősorban
teremhasználat, tanyabusz igénybevétele)
előtérbe kell helyezni.
11./ A képviselőtestület a pénzügyi likviditás
biztosítása érdekében 2013. évben az önként
vállalt feladatok finanszírozását csak a
második félévre ütemezi.
12./ A képviselőtestület szükségesnek tartja a
kintlévőségek
rendszeres
figyelemmel
kísérését és a szükséges intézkedések
megtételét annak csökkentése érdekében.
A határozatról értesül:
1./ polgármester
2./ jegyző
3./ Intézményvezetők
4./ Igazgatási csoport

Tárgy: A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Izsáki
Rendőrörsének
üzemanyagköltség
támogatási kérelme
HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
a
Kiskőrösi
Rendőrkapitányság
Izsáki
Rendőrörse
kérelmének helyt adva 200.000,-Ft összegű
támogatást állapít meg 2013. évre benzin és
gázüzemű üzemanyag beszerzése céljából a
település közbiztonsági feladatainak ellátása
érdekében.
2./ A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Lóczi
Boglárka polgármestert, hogy a 200.000,-Ft
átadott pénzeszközként történő biztosításáról
a 2013. évi önkormányzati költségvetésben
gondoskodjon,
illetve
a
támogatásról
együttműködési megállapodást kössön a
Kiskőrösi Rendőrkapitánysággal.
A határozatról értesül:
1./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
2./
Kiskőrösi
Rendőrkapitányság
Rendőrörse
3./ Pénzügyi csoport

Izsáki

19/2013.(II.14.)Kt.
Tárgy: Nyilatkozat az Orgoványi Általános
Iskolai felvételi körzethatár megállapításához
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése
alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
megkeresésére kinyilvánítja, hogy az Orgoványi
Általános Iskola (6077 Orgovány, Táncsics u. 3.)
felvételi körzete megegyezik a település
közigazgatási területével.
A határozatról értesül:
1./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Gyarmatiné Márton Olga iskolaigazgató

20/2013.(II.14.)Kt.
Tárgy: Az Orgoványi Bölcsőde
engedélyének módosítása

működési

Bölcsőde intézményi szervezeti keretében
fenntartott Orgoványi Bölcsődét, illetve annak
14 fős férőhelyszámát normatív állami
hozzájárulással
kívánja
továbbra
is
működtetni.

HATÁROZAT
1./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés a)
pontjának
felhatalmazása
alapján
az
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának 9./ pontját az
alábbi szövegrész kiegészítéssel hagyja jóvá:
„9./ Illetékessége, működési kör:”
„Bölcsődei ellátás alaptevékenysége körében
Bács-Kiskun megye”
A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy a
bölcsődei ellátást azért kívánja kiterjeszteni
Bács-Kiskun megye közigazgatási területére,
mert a jelenlegi ellátottak közül három
gyermeket szomszéd településekről (Izsák,
Jakabszállás) az Orgoványi munkahely
(Cipőüzem) miatt hozzák a szülők az
intézménybe és e nélkül nem jár utánuk
normatív állami hozzájárulás a Magyar
Államkincstár
alkalmazott
ellenőrzési
gyakorlata szerint.

2./ 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 Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde intézményi szervezeti keretében
fenntartott Orgoványi Bölcsőde módosított
Szakmai Programját - a mellékelt előterjesztés
szerinti tartalommal - jóváhagyja.
3./ 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 Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde intézményi szervezeti keretében
fenntartott Orgoványi Bölcsőde módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát - a
mellékelt előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
4./ Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy az
Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és

A határozatról értesül:
1./ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző
4./ Somogyiné Horváth Henrietta
intézményvezető
21/2013.(II.14.)Kt.
Tárgy: Önkormányzati
részvétel
az
energiahatékonyságot növelő KEOP2012-5.5.0/A kódjelű pályázaton
HATÁROZAT
Orgovány
Község
Önkormányzati
Képviselőtestülete
kinyilvánítja,
hogy
az
energiahatékonyságot növelő KEOP-2012-5.5.0/A
kódjelű
pályázaton
történő
részvétel
tervelőkészítésének, illetve műszaki és pénzügyi
lebonyolításának feltételeiről szerződést kíván
létrehozni az önkormányzat és a Public Sector
Consulting Kft. (1143 Budapest, Gizella u. 4344.) között, amellyel kapcsolatos intézkedések
megtételére felhatalmazza Dr. Lóczi Boglárka
polgármestert. A szerződés jóváhagyására külön
testületi ülés keretében kerül sor.
A határozatról értesül:
1./ Public Sector Consulting Kft. (1143 Budapest,
Gizella u. 43-44.)
2./ Dr. Lóczi Boglárka polgármester
3./ Dr. Kerekes Tibor címzetes főjegyző

