JEGYZŐKÖNYV
amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2015. szeptember 22-én
tartott nyílt testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vígh József
és Mucsi Zsanett képviselőket javasolta.
A képviselők a javaslattal egyetértettek, s 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
94/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
H a t á r o z a t
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-ei ülésről
készült jegyzőkönyv hitelesítőjének Vígh József és Mucsi Zsanett képviselőket választotta meg.
Határidő: azonnal
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat,
melyeket változtatás nélkül elfogadásra javasolt.
Kiegészítés a napirendekhez nem érkezett, így a testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
95/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
H a t á r o z a t
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-ei ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadja el:
Napirend:
1./ Polgármesteri szóbeli tájékoztató
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
2./ Bursa Hungarica 2016. évi csatlakozás (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
3/. Köznevelési Társulás társulási megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
4./ 2015. évi első félévi önkormányzati gazdálkodásról szóló beszámoló (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
5./ Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. augusztus 30-ig történő gazdálkodásáról
szóló beszámoló. (írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző

6./ Szociális célú tűzifa 2015. évi igénylése, valamint a kapcsolódó rendelet megalkotása (írásos
előterjesztés) Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
7./ Aktualitások, egyebek
Zárt ülés megtartására kerülhet sor.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester külön köszöntötte dr. Égető Gábort, a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Vezetőjét, aki előzetesen jelezte, hogy az újonnan nyíló
kormányablakról szeretne tájékoztatást nyújtani a képviselő-testületnek.
dr. Égető Gábor Makói Járási Hivatal vezetője köszöntette a képviselő-testületet. Elmondta,
hogy október végén nyílik egy új kormányablak Makón, ahol a klasszikus okmányirodai ügyek
mellett közel négyszáz féle ügytípust lehet majd az ügyfeleknek elindítani. Tervezik a
hosszabbított nyitva tartást is, melyről természetesen értesítést fognak küldeni. Emellett a
Széchenyi programiroda is ebben az épületbe fog költözni, ahol pályázati ügyekben tudnak
segítséget nyújtani. Természetesen a járási ügyfélfogadás is megmarad, illetve a kéthetente
lévő nyugdíjügyintézés is. Ugyanakkor arról is beszámolt, hogy a kormányzati törekvés az, hogy
az anyakönyvi ügyintézés is központosított legyen, így az első lépésként az anyakönyvi ügyeket a
legfrissebb információi szerint január 1-től a járás veszi át. Jogszabály még nincs erre
vonatkozóan, viszont az eddigi információk ezt mutatják.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a tájékoztatást, s nem tartja jónak az
anyakönyvi ügyek intézésének járáshoz csatolását. Kistelepülésekről nagyon nehéz a bejárás,
egyrészt a buszközlekedés miatt, másrészt pedig, hogy költséges is. Ha pedig a járási
ügysegédnél lehet majd ezeket az ügyeket is indítani, akkor még rosszabb lesz a helyzet, mert
itt Kövegyen a heti egy alkalmas egy órás ügyfélfogadás nagyon kevés.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy nemcsak Kövegyen, de Csanádpalotán is rettenetesen
kevésnek bizonyul az egy délelőtti ügyfélfogadás. Abban tud segítséget nyújtani, hogy ha a
nyomtatványokból kapnának, természetesen feltűntetve azt, hogy mit kell csatolni hozzá, akkor a
hét közben érkező ügyfeleknek nem kellene csak azért újra visszajönni, és csak ezért sorba állni
órákat, hogy nyomtatványt kapjanak. Így az ügyfél ha megkapja a nyomtatványt, mire jön a
járási ügysegéd, addigra már a kitöltött és a szükséges iratokkal ellátott papírt tudja leadni.
Ezzel időt és energiát lehetne spórolni. Ez nagyon jól működött most a hadigondozási ügyeknél,
mert rengeteget vettek át a Közös Hivatalban és már a komplett anyagokat kellett csak leadni.
Az ügyfelek, akik főleg idősek voltak, mind hozzá jöttek és mivel volt nyomtatvány, illetve az
iratanyag is rendelkezésre állt, mindent ki tudtak tölteni, s nem kellett ismét bejönni és sorban
állni.
dr. Égető Gábor Makói Járási Hivatal vezetője megköszönte a felvetést, arra nem tudott
ígéretet tenni, hogy több időt fog kinn tölteni az ügysegéd, de megvizsgálják ennek lehetőségét.
A nyomtatványok leadását jó ötletnek tartja és köszöni ezt a segítő szándékot. Ezt követően,
mivel több kérdés nem volt felé, megköszönte a részvételi lehetőséget, majd elköszönt.

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte dr. Égető Gábor tájékoztatását, majd
elköszönt.
Ezt követően a napirendek tárgyalására került sor.

1./ Polgármesteri szóbeli tájékoztató
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester röviden beszámolt az elmúlt időszakról. Elkészült a két
út amelyek felújítására pályázaton nyert az önkormányzat fedezetet. A buszmegállókkal
problémák vannak, de a Duna Aszfalt ígéretet tett arra, hogy rendbe teszik és a betonozást is
úgy készítik el, ahogyan azt kell, tehát a lábakon álló, lecsavarozott buszmegállót nem
betonozzák be, hanem először betonoznak és utána rácsavarozzák az esőbeállót. Még nem tudja,
hogy mi lesz a helyzet az autópályán átívelő mezőgazdasági úttal. Nagyon meredek, már most
gazosodik, nem elég széles ahhoz, hogy két nagyobb traktor elmehessen egymás mellett. Még
mindig Kövegynek akarják adni kezelésbe, de még mindig nem akarja átvenni, mert sem pénzt,
sem ember nincs rá, aki ezt folyamatosan karban tartja.
A hivatali ügyintézésben is probléma merült fel, mivel Netti szülni fog, már másodszorra
pályáztatják az állást, de senki nem jelentkezik sajnos.
A könyvtárpályázaton nevetségesen kis összegeket nyertek az önkormányzatok, Kövegy is az 1,7
milliós pályázatra 160 ezer forintot kapott. Ehhez ha még hozzátesz valamennyit az
önkormányzat, akkor egy ajtót lehet kicserélni.
A fóliasátor váza is megvásárlásra kerül, s az udvaron lesz felállítva, mert ott védett,
kamerázott helyen van.
Készül a jövő évi közmunka program terv, az ez évi adatokkal tervezi meg.
Nagyon rossz véleménye van a Tisza-Maros-nál dolgozó közmunkásokról. Alig dolgoznak, alszanak,
fekszenek a fűben és senki nem ellenőrzi őket. Borzasztó a moráljuk. Kérte a beszámolójának
elfogadását.
A képviselők egyetértettek a polgármesterrel ez utóbbi észrevételével kapcsolatban, csak azt
látni, hogy az árokparton fekszenek és alig dolgoznak.
A közmunkások munkamoráljáról még egy kicsit beszélgetett a testület, a polgármester
beszámolójához kérdés, észrevétel nem hangzott el, a képviselők 5 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozattal fogadták el a polgármester beszámolóját.

96/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Polgármesteri beszámoló
H a t á r o z a t
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a polgármester szóbeli beszámolóját elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal
2./ Bursa Hungarica 2016. évi csatlakozás (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester nem kívánat az anyagot kiegészíteni, javasolta a
határozati javaslat elfogadását, hiszen évek óta csatlakozik a programhoz az önkormányzat.
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester javaslatát a képviselők elfogadták, s 5
igen szavazattal, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:

97/2015.(09.22.)sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
1. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához és egyben
felhatalmazza Kövegy Község Polgármesterét a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
2. Felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb 2015 október 5. napjáig írja ki a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016 évi fordulójának „A” és „B” típusú
pályázatát.
3. Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a támogatási keretösszeget a pályázat elbírálását megelőzően meghatározza
és azt az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
4. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szükséges előirányzatot a költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: 2015. október 1.
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.
Erről értesítést kap:
- Kövegy Község polgármestere
- Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- Irattár
3/. Köznevelési Társulás társulási megállapodás módosítása (írásos előterjesztés)
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester kérte a jegyzőt az anyaggal kapcsolatos tájékoztatásra.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy három határozati javaslat van, mert el kell fogadni a
változtatásokat, el kell a módosító okiratot fogadni, és külön kell elfogadni az egységes
megállapodást. A tartalmához nem kívánt hozzáfűzni semmit, az előterjesztésben leírtak az
irányadók. Tájékoztatásul elmondta, hogy van még egy kormányzati funkció, ami most derült ki,
hogy hiányzik a megállapodásból, ezért a jövő hónapban ismét napirendre kerül az anyag a
módosítással.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester az
előterjesztésben szereplő három határozati javaslatot javasolta elfogadára.
A képviselő testület a javaslattal egyetértett, s 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta az
alábbi határozatokat:

98/2015.(09.22.)sz. képviselő-testületi

HATÁROZAT
Kövegy
község önkormányzat képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi Köznevelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítja:
1. A Megállapodás 8. pontja:
„091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai
életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
„841192 Önkormányzatok, valamint társulások elszámolásai”
2. A Megállapodás 9. pontja:
„091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.”
szövegrész törlésre kerül.
3. A Megállapodás III. 1.) a.) pontja
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált
tagokból áll.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
polgármestereiből áll.”
4. A Megállapodás III. 2.) a.) pont első mondata ( Társulási Tanácsot az elnök hívja
össze és vezeti annak tanácskozását.) törlésre kerül, helyébe a következő mondat
kerül:
A Társulási Tanácsot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk
esetén a korelnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását.
5. A Megállapodás III. 2.) c.) pont:
„A Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat
Képviselő-testületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.”

szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – az alpolgármester, illetve együttes
akadályoztatásuk esetén a polgármester által meghatalmazott települési önkormányzati képviselő
képviseli.
6. A Megállapodás III. 5.) b.) pont:
-

Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési
tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vételéről, a nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről.

szövegrésze törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:

-

-

A társult önkormányzatokkal együttműködve elkészíti a Társulás és a Társulás
által fenntartott intézmény éves költségvetéseit, azok évközi módosításait, a
költségvetési beszámolókat, zárszámadásokat (továbbiakban: pénzügyi
alapiratok), valamint a Társulási Megállapodás és a fenntartott intézmény
alapító okiratának szükség szerinti módosításait (továbbiakban: fenntartói
alapiratok), azokat jóváhagyásra a társult képviselő-testületek, majd a
Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.
Intézkedik a Társulás, valamint a fenntartott intézmény adataiban
bekövetkezett változások törzskönyvi átvezetéséről, nyilvántartásba
vételéről.

7. A Megállapodás IV. 4.) - 7.) pontok

szövegrésze törlésre kerül, helyébe a

következő szövegrész lép:
4. A Társulás tagjai a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti
adminisztrációs feladatainak ellátására (munkaszervezeti hozzájárulás) a fenntartott
intézmény összköltségvetésének 2,5 %-át fizetik az alábbi megosztásban:

-

-

a Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Királyhegyes község Önkormányzata fizeti
a Napsugár Óvoda Tagintézmény, mint székhelyintézmény költségvetésének
2,5 %-át Csanádpalota Város és Kövegy község önkormányzatai fizetik a
településről oda járó gyermekek arányában
a Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Csanádpalota Város Önkormányzata Királyhegyes Község Önkormányzata és
Kövegy Község Önkormányzata fizeti meg a településekről ellátásban
részesülő gyermeklétszám arányában.

5.) A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási megállapodás
és az éves költségvetés alapján
a Társulás számlájára minden hónap 10. napjáig

átutalják, a Társulás pedig
havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számlájára.

8. A Megállapodás VII. valamennyi pontja törlésre kerül, helyükbe az alábbi szövegrész
kerül:

1.

A közösen fenntartott Intézmény működtetésének fedezeteként elsődlegesen a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás
és az Intézmény saját bevétele szolgál. Az Intézmény éves költségvetésé, és évközi
módosításait tagintézményekre bontva és összefoglalóan is el kell elkészíteni annak
érdekében, hogy a tagintézmények működése nyomon követhető legyen.

2. Valamennyi, a feladatellátással kapcsolatos működési normatívák (alap- és kiegészítő,
valamint egyéb normatívák) feladatalapú finanszírozása és a saját bevételek a
költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek szerint kerülnek figyelembe
vételre:
-

Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményre jutó normatívák és saját bevételek
Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre.
Az óvodába más településről bejáró gyermekek után járó normatívák
Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre
Az óvodára
jutó normatíva Csanádpalota Város Önkormányzatánál
és
Királyhegyes Község Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre a
gyermekek arányában.

3. Az intézményi kiadások a költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek
szerint kerülnek figyelembe vételre:
-

-

-

-

Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézménynél felmerülő személyi és dologi
kiadások
Csanádpalota
Város
Önkormányzatánál,
Királyhegyes
Önkormányzatánál és Kövegy Község Önkormányzatánál kerülnek figyelembe
vételre a településről bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek arányában.
A Napsugár Óvodai Tagintézménynél felmerülő személyi – óvodavezető,
pedagógiai asszisztens és óvodatitkár kivételével- , valamint dologi kiadások
Csanádpalota Város Önkormányzatánál és Kövegy Község Önkormányzatánál
kerülnek figyelembe vételre ellátott óvodás gyermeklétszám arányosan.
A Királyhegyesi
Óvodánál foglalkoztatott személyi állomány, valamint az
intézmény dologi kiadásai
Királyhegyes önkormányzatánál kerülnek
figyelembe vételre
Az óvodavezető, a pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár személyi kiadásai
Csanádpalota Város önkormányzatánál, Királyhegyes Község önkormányzatánál
és Kövegy Község önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre az összes
óvodás és bölcsődés gyermek létszámának arányában.

4. A működési kiadások feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése (intézményi működési hozzájárulás) a társult tagok részéről az
alábbiak szerint történik:

-

Az Intézmény Napsugár Óvoda Tagintézménye működési költségeinek
bevétellel nem fedezett részének megosztása Csanádpalota Város
önkormányzata és Kövegy község önkormányzata között történik
a
gyermekek létszáma alapján.

-

A Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény működési költségeinek bevétellel nem
fedezett részét Királyhegyes Község Önkormányzata fizeti.

-

A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény működési költségeinek bevétellel
nem fedezett részének megosztása
Csanádpalota Város Önkormányzata,
Királyheges község önkormányzata és Kövegy község önkormányzata között
történi az ellátott gyermekek arányában.

5. Az intézményi
működési hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási
megállapodás és az éves költségvetés alapján
a Társulás számlájára minden hónap 10.
napjáig átutalják, majd a Társulás havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja az Intézmény
pénzforgalmi számlájára.
9. A Megállapodás IX. 3.) „A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. csanádpalotai
Fiókjánál megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli” szövegrész törlésre kerül, helyébe
a következő szövegrész lép:
(3) A Társulás pénzeszközeit a Fontana Credit Takarékszövetkezet Csanádpalotai
megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli.

Fiókjánál

10. A Megállapodás XII. 1.)-2.) pontja szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő
szövegrész lép:
(1) A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A módosítás történhet
hivatalból, vagy bármely társult tag kezdeményezésére. A módosítás elfogadása a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének minősített döntésével
történik.
11. A Megállapodás XIII/1. 3.) pont „A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a
Társulási Tanács minősített döntéssel határoz” szövegrész törlésre kerül, helyébe a
következő szövegrész lép:
3.) A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített döntéssel
határoz. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen megállapodás III.
fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
12. A Megállapodás XIII/2. 2.) „ A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a
Társulási Tanács minősített többséggel dönt” szövegrész törlésre kerül, helyébe a
következő szövegrész lép:
1.

A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen
megállapodás III. fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.

13. A Megállapodás XIII/3. 2.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen megállapodás III. fejezet 5.
pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül:
1. A Társulás elnöke
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2 pld.
3. Törzskönyvi bejegyzést követően a törzskönyvvel együtt
polgármesterei
4. Irattár

a

Társulás

tagjainak

99/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy község
önkormányzat képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi Köznevelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának Módosító Okiratát az alábbiak szerint
fogadja el:
Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
Módosító Okirata
1. A Megállapodás 8. pontja:
„091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai
életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
„841192 Önkormányzatok, valamint társulások elszámolásai”
2. A Megállapodás 9. pontja:
„091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet
átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is
magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő speciális
eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása.”
szövegrész törlésre kerül.

3. A Megállapodás III. 1.) a.) pontja
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok által delegált
tagokból áll.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
„A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult önkormányzatok
polgármestereiből áll.”
4. A Megállapodás III. 2.) a.) pont első mondata ( Társulási Tanácsot az elnök hívja
össze és vezeti annak tanácskozását.) törlésre kerül, helyébe a következő mondat
kerül:
A Társulási Tanácsot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk
esetén a korelnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását.
5. A Megállapodás III. 2.) c.) pont:
„A Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – a társult önkormányzat
Képviselő-testületétől kapott meghatalmazással rendelkező személy helyettesítheti.”
szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – az alpolgármester, illetve együttes
akadályoztatásuk esetén a polgármester által meghatalmazott települési önkormányzati képviselő
képviseli.
6. A Megállapodás III. 5.) b.) pont:
-

Társulási Tanács ülése elé terjeszti a Társulási Tanács éves költségvetési
tervezetét, valamint a költségvetési beszámolót,
intézkedik a Társulásnak a kincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásba
vételéről, a nyilvántartásban szereplő adatok változásának átvezetéséről.

szövegrésze törlésre kerül, helyébe a következő szövegrész kerül:
-

-

A társult önkormányzatokkal együttműködve elkészíti a Társulás és a Társulás
által fenntartott intézmény éves költségvetéseit, azok évközi módosításait, a
költségvetési beszámolókat, zárszámadásokat (továbbiakban: pénzügyi
alapiratok), valamint a Társulási Megállapodás és a fenntartott intézmény
alapító okiratának szükség szerinti módosításait (továbbiakban: fenntartói
alapiratok), azokat jóváhagyásra a társult képviselő-testületek, majd a
Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.
Intézkedik a Társulás, valamint a fenntartott intézmény adataiban
bekövetkezett változások törzskönyvi átvezetéséről, nyilvántartásba
vételéről.

7. A Megállapodás IV. 4.) - 7.) pontok
következő szövegrész lép:

szövegrésze törlésre kerül, helyébe a

4. A Társulás tagjai a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti
adminisztrációs feladatainak ellátására (munkaszervezeti hozzájárulás) a fenntartott
intézmény összköltségvetésének 2,5 %-át fizetik az alábbi megosztásban:
-

-

a Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Királyhegyes község Önkormányzata fizeti
a Napsugár Óvoda Tagintézmény, mint székhelyintézmény költségvetésének
2,5 %-át Csanádpalota Város és Kövegy község önkormányzatai fizetik a
településről oda járó gyermekek arányában
a Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Csanádpalota Város Önkormányzata Királyhegyes Község Önkormányzata és
Kövegy Község Önkormányzata fizeti meg a településekről ellátásban
részesülő gyermeklétszám arányában.

5.)A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási megállapodás
és az éves költségvetés alapján
a Társulás számlájára minden hónap 10. napjáig
átutalják, a Társulás pedig
havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja a munkaszervezeti
feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi számlájára.

8. A Megállapodás VII. valamennyi pontja törlésre kerül, helyükbe az alábbi szövegrész
kerül:
1.

A közösen fenntartott Intézmény működtetésének fedezeteként elsődlegesen a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú finanszírozás
és az Intézmény saját bevétele szolgál. Az Intézmény éves költségvetését, és évközi
módosításait tagintézményekre bontva és összefoglalóan is el kell elkészíteni annak
érdekében, hogy a tagintézmények működése nyomon követhető legyen.

2. Valamennyi, a feladatellátással kapcsolatos működési normatívák (alap- és kiegészítő,
valamint egyéb normatívák) feladatalapú finanszírozása és a saját bevételek a
költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek szerint kerülnek figyelembe
vételre:
- Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményre jutó normatívák és saját bevételek
Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre.
- Az óvodába más településről bejáró gyermekek után járó normatívák
Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre
- Az óvodára
jutó normatíva Csanádpalota Város Önkormányzatánál
és
Királyhegyes Község Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre a
gyermekek arányában.
3. Az intézményi kiadások a költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek
szerint kerülnek figyelembe vételre:
-

Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézménynél felmerülő személyi és dologi
kiadások
Csanádpalota
Város
Önkormányzatánál,
Királyhegyes
Önkormányzatánál és Kövegy Község Önkormányzatánál kerülnek figyelembe
vételre a településről bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek arányában.

-

-

-

A Napsugár Óvodai Tagintézménynél felmerülő személyi – óvodavezető,
pedagógiai asszisztens és óvodatitkár kivételével- , valamint dologi kiadások
Csanádpalota Város Önkormányzatánál és Kövegy Község Önkormányzatánál
kerülnek figyelembe vételre az ellátott óvodás gyermeklétszám arányosan.
A Királyhegyesi
Óvodánál foglalkoztatott személyi állomány, valamint az
intézmény dologi kiadásai
Királyhegyes önkormányzatánál kerülnek
figyelembe vételre
Az óvodavezető, a pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár személyi kiadásai
Csanádpalota Város önkormányzatánál, Királyhegyes Község önkormányzatánál
és Kövegy Község önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre az összes
óvodás és bölcsődés gyermek létszámának arányában.

4. A működési kiadások feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése (intézményi működési hozzájárulás) a társult tagok részéről az
alábbiak szerint történik:
- Az Intézmény Napsugár Óvoda Tagintézménye működési költségeinek
bevétellel nem fedezett részének megosztása Csanádpalota Város
önkormányzata és Kövegy község önkormányzata között történik
a
gyermekek létszáma alapján.
-

A Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény működési költségeinek bevétellel nem
fedezett részét Királyhegyes Község Önkormányzata fizeti.

-

A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény működési költségeinek bevétellel
nem fedezett részének megosztása
Csanádpalota Város Önkormányzata,
Királyheges község önkormányzata és Kövegy község önkormányzata között
történi az ellátott gyermekek arányában.

5. Az intézményi
működési hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási
megállapodás és az éves költségvetés alapján
a Társulás számlájára minden hónap 10.
napjáig átutalják, majd a Társulás havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja az Intézmény
pénzforgalmi számlájára.
9. A Megállapodás IX. 3.) „A Társulás pénzeszközeit az OTP Bank Nyrt. csanádpalotai
Fiókjánál megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli” szövegrész törlésre kerül, helyébe
a következő szövegrész lép:
(3) A Társulás pénzeszközeit a Fontana Credit Takarékszövetkezet Csanádpalotai
megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli.

Fiókjánál

10. A Megállapodás XII. 1.)-2.) pontja szövegrész törlésre kerül, helyébe a következő
szövegrész lép:
(1) A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A módosítás történhet
hivatalból, vagy bármely társult tag kezdeményezésére. A módosítás elfogadása a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének minősített döntésével
történik.

11. A Megállapodás XIII/1. 3.) pont „A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a
Társulási Tanács minősített döntéssel határoz” szövegrész törlésre kerül, helyébe a
következő szövegrész lép:

3.) A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített döntéssel
határoz. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen megállapodás III.
fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
12. A Megállapodás XIII/2. 2.) „ A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a
Társulási Tanács minősített többséggel dönt” szövegrész törlésre kerül, helyébe a
következő szövegrész lép:
2. A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen
megállapodás III. fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
13. A Megállapodás XIII/3. 2.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen megállapodás III. fejezet 5.
pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül:
1. A Társulás elnöke
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2 pld.
3. Törzskönyvi bejegyzést követően a törzskönyvvel együtt
polgármesterei
4. Irattár

a

Társulás

tagjainak

100/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT

Kövegy község
önkormányzat képviselő-testülete a Csanádpalota Térségi Köznevelési
Önkormányzati Társulás Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodását (továbbiakban:
Megállapodás) az alábbiak szerint fogadja el: módosítja:

Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás
Egységes Szerkezetű Társulási Megállapodása
I.

A társulás neve, székhelye, döntéshozó szerve

1.) A Társulás neve: Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás

2.) A Társulás székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
3.) A Társulás tagjainak neve és székhelye, képviselője:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testület
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviselője: Kovács Sándor polgármester
b.) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye:6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Képviselője: Horváth Lajos polgármester
c.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
Képviselője: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
4.) A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
a.) Csanádpalota
b.) Királyhegyes
c.) Kövegy

3.080 fő
678 fő
424 fő

5.) A Társulás irányítói joggal felruházott alapító szerve:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye:6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
c.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Székhelye: 6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
6.) A Társulás törvényességi felügyelete:
A Társulás működése felett a törvényességi felügyeletet a Csongrád Megyei
Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében gyakorolja.
7.) A Társulás jogállása:

Jogi személyiséggel rendelkező társulás.
Nem költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy.

1

8.) A társulás alaptevékenysége:

2

841192 Önkormányzatok, valamint társulások elszámolásai
9.) A Társulás Kormányzati funkció kódja:

1
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091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is) köznevelési törvény
szerinti működtetési feladatainak ellátása.
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi
gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív
napközbeni
ellátásokkal,
valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az
időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal,
játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő
feladatok
ellátása,
kifizetések
teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét
és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében
889101-889102
szakfeladatokon
el
kell
számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási
tevékenysége
- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő
feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei
általános igazgatási feladatainak ellátása
10.) A Társulás vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
II.

A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök:

1.) A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök
a.) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti óvodai ellátás.
b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 42. § szerinti bölcsődei ellátás.
2.) A Társulás általános rendjéről eltérő feladatellátás módját a Társulási megállapodás
IV. Fejezete tartalmazza.
3.) A Társulás az 1.) pontban felsorolt feladatokat közösen alapított intézmény
fenntartásával látja el.
III.

A Társulás döntéshozó szerve:

1.) A Társulási Tanács
2
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a.) 3A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult
önkormányzatok polgármestereiből áll.
b.) A Társulási Tanács minden tagjának egy és egyenértékű szavazata van.
c.) A Társulás bélyegzője: ”Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati
Társulás” feliratú körbélyegző, középen a székhely megjelölése.
2.) A Társulási Tanács döntéshozatalának módja:
a.) 4A Társulási Tanácsot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes
akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti annak tanácskozását. A
Társulási Tanácsot szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal össze kell
hívni. A Társulási Tanácsot össze kell hívni a társulás tagjai egynegyedének –
napirendet tartalmazó – indítványára, valamint a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv kezdeményezésére.
b.) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
c.) 5Társulási Tanács tagját - akadályoztatása esetén – az alpolgármester, illetve
együttes akadályoztatásuk esetén a polgármester által meghatalmazott települési
önkormányzati képviselő képviseli.
d.) A Társulási Tanács döntéseit nyílt szavazással, határozati formában - a 3.) pontban
foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza.
3.) Minősített döntéshozatal esetei:
a.) A Társulási Tanács minősített többséggel hozott döntése szükséges
aa.) Költségvetési szerv alapításához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez,
ab.) Az általa alapított költségvetési szerv költségvetésének jóváhagyásához,
módosításához és zárszámadásának jóváhagyásához,
ac) Az általa alapított költségvetési szerv vezetőjének megbízásához, a megbízás
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához és a fegyelmi büntetés
kiszabásához,
ad.) Társuláshoz történő csatlakozási szándék elfogadásához,
ae.) Tag kizárásához,
af.) Hitelfelvételhez,
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b.) A minősített többséghez a Társulási Tanács tagjai több mint felének igen szavazata
szükséges azzal az együttes feltétellel, hogy az általuk képviselt települések
együttes lakosságszámának meg kell haladnia a társulásban résztvevő települések
lakosságszámának több mint felét.
4.) A Társulási Tanács jegyzőkönyve
a.) A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell:
- a Társulási Tanács ülésének helyét, idejét,
- meghívottak és a meghívottakból jelenlévők nevét,
- a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendeket,
- előterjesztéseket,
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét,
- a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
- döntéshozatalban résztvevők számát,
- a szavazás számszerű eredményét,
- hozott döntéseket.
b.) A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke és a társulási tanács által esetenként
választott tag írja alá.
c.) A jegyzőkönyv elkészítéséről a társulás székhely településének jegyzője
gondoskodik. A jegyzőkönyvet 15 napon belül a Csongrád Megyei
Kormányhivatalnak meg kell küldeni.
5.) A Társulási Tanács elnöke, a Társulás ellenőrző szerve
a.) A Társulási Tanács elnökét a Társulási Tanács tagjai közül maga választja az
önkormányzati ciklussal azonos időtartamra.
b.) A Társulási Tanács elnökének feladatai különösen:
- összehívja és vezeti a Társulási Tanács üléseit,
- tárgyalásra előkészíti a napirendeket, előterjeszti az azokra vonatkozó
javaslatokat,
- képviseli a Társulást,
- a gyakorolja az utalványozási jogot,
- 6A társult önkormányzatokkal együttműködve elkészíti a Társulás és a
Társulás által fenntartott intézmény éves költségvetéseit, azok évközi
módosításait,
a
költségvetési
beszámolókat,
zárszámadásokat
(továbbiakban: pénzügyi alapiratok), valamint a Társulási Megállapodás
és a fenntartott intézmény alapító okiratának szükség szerinti módosításait
6
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-

(továbbiakban: fenntartói alapiratok), azokat jóváhagyásra a társult
képviselő-testületek, majd a Társulási Tanács elé terjeszti jóváhagyásra.
7
Intézkedik a Társulás, valamint a fenntartott intézmény adataiban
bekövetkezett változások törzskönyvi átvezetéséről, nyilvántartásba
vételéről.

c.) A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére tagjai közül az önkormányzati
ciklussal azonos időtartamra egy alelnököt választ.

IV.

A Társulás fenntartásával, működtetésével
kapcsolatos rendelkezések

1.) A Társulás létrehozásával kapcsolatban költség nem merült fel.
2.) A Társulásnak önálló munkaszervezete nincs, a Társulási Tanács munkaszervezeti
feladatait a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) látja
el.
3.) A Társulás működtetésével kapcsolatos költségeket a társulás tagjai - a Társulás által
fenntartott intézmény költségvetési főösszege figyelembevételével - minden évben a
költségvetés jóváhagyásával egyidejűleg állapítják meg.
4.) 8A Társulás tagjai a Társulás és a fenntartott intézmény munkaszervezeti
adminisztrációs feladatainak ellátására (munkaszervezeti hozzájárulás) a fenntartott
intézmény összköltségvetésének 2,5 %-át fizetik az alábbi megosztásban:
-

a Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Királyhegyes község Önkormányzata fizeti
a Napsugár Óvoda Tagintézmény, mint székhelyintézmény költségvetésének
2,5 %-át Csanádpalota Város és Kövegy község önkormányzatai fizetik a
településről oda járó gyermekek arányában
a Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény költségvetésének 2,5 %-át
Csanádpalota Város Önkormányzata fizeti meg.

5.) 9A munkaszervezeti hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási megállapodás
és az éves költségvetés alapján a Társulás számlájára minden hónap 10. napjáig
átutalják, a Társulás pedig
havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja a
munkaszervezeti feladatokat ellátó Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
pénzforgalmi számlájára.
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V.

A Társulás által fenntartott intézmény

1.) Társulási Tanács által fenntartott költségvetési szerv:
a.) Neve: Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény (továbbiakban: Intézmény)
b.) Székhelye: 6913 Csanádpalota, Sirály u. 6.
c.) Az Intézmény közös igazgatású köznevelési intézményként működik az alábbi
tagintézményekkel:
ca) Napsugár Óvoda Tagintézmény
cb) Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény
cc) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
2.) Az Intézmény élén magasabb vezető beosztású intézményvezető áll, aki egyben a
Napsugár Óvoda Tagintézmény vezetője is.
3.) Az Intézmény egyes tagintézményei élén vezető beosztású közalkalmazott áll.
4.) Az Intézmény felett az alapítói, irányítói jogokat – az 5.) pontban foglaltak kivételével
- a Társulási Tanács gyakorolja.
5.) Alapítók a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közösen alapított intézmény tagintézményei által
nyújtott ellátásokról, az azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet megalkotására Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületét
jelölik ki. A rendelet megalkotását megelőzően a rendelet-tervezetet az alapítókkal a
közigazgatási területükön lévő tagintézmények vonatkozásában egyeztetni kell.

VI.

A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás módja

1.) Az Intézmény a társulás valamennyi tagja részére az óvodai ellátást biztosítja az
alábbiak szerint:
a.) Csanádpalota és Kövegy települések közigazgatási területén az Intézmény
Napsugár Óvoda Tagintézményben 6913 Csanádpalota, Sirály utca 6. szám,
b.) Királyhegyes község közigazgatási területén az Intézmény Királyhegyesi Óvodai
Tagintézményében 6911 Királyhegyes, Kossuth u. 41. szám
2.) Az Intézmény bölcsődei ellátást biztosító Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény
ellátási területe Csongrád megyei közigazgatási területére terjed ki.

VII.
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A közösen fenntartott intézmény működtetésével
kapcsolatos költségek viselése

1. A közösen fenntartott Intézmény működtetésének fedezeteként elsődlegesen a
mindenkor hatályos költségvetési törvényben meghatározott feladatalapú
finanszírozás és az Intézmény saját bevétele szolgál. Az Intézmény éves költségvetését,
és évközi módosításait tagintézményekre bontva és összefoglalóan is el kell elkészíteni
annak érdekében, hogy a tagintézmények működése nyomon követhető legyen.
2. Valamennyi, a feladatellátással kapcsolatos működési normatívák (alap- és
kiegészítő, valamint egyéb normatívák) feladatalapú finanszírozása és a saját
bevételek a költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek szerint kerülnek
figyelembe vételre:
-

Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézményre jutó normatívák és saját
bevételek Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe
vételre.
- Az óvodába más településről bejáró gyermekek után járó normatívák
Csanádpalota Város Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre
- Az óvodára jutó normatíva Csanádpalota Város Önkormányzatánál és
Királyhegyes Község Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre a
gyermekek arányában.
3. Az intézményi kiadások a költségvetés és az elszámolás készítéséhez az alábbi elvek
szerint kerülnek figyelembe vételre:
- Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézménynél felmerülő személyi és dologi
kiadások
Csanádpalota Város Önkormányzatánál, Királyhegyes
Önkormányzatánál és Kövegy Község Önkormányzatánál
kerülnek
figyelembe vételre a településről bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek
arányában.
- A Napsugár Óvodai Tagintézménynél felmerülő személyi – óvodavezető,
pedagógiai asszisztens és óvodatitkár kivételével- , valamint dologi
kiadások Csanádpalota Város Önkormányzatánál és Kövegy Község
Önkormányzatánál kerülnek figyelembe vételre ellátott óvodás
gyermeklétszám arányosan.
- A Királyhegyesi Óvodánál foglalkoztatott személyi állomány, valamint az
intézmény dologi kiadásai Királyhegyes önkormányzatánál kerülnek
figyelembe vételre
- Az óvodavezető, a pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár személyi
kiadásai Csanádpalota Város önkormányzatánál, Királyhegyes Község
önkormányzatánál és Kövegy Község önkormányzatánál kerülnek
10
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figyelembe vételre az összes óvodás és bölcsődés gyermek létszámának
arányában.
4. A működési kiadások feladatalapú finanszírozással és saját bevétellel nem fedezett
részének megfizetése (intézményi működési hozzájárulás) a társult tagok részéről az
alábbiak szerint történik:
- Az Intézmény Napsugár Óvoda Tagintézménye működési költségeinek
bevétellel nem fedezett részének megosztása Csanádpalota Város
önkormányzata és Kövegy község önkormányzata között történik
a
gyermekek létszáma alapján.
- A Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény működési költségeinek bevétellel
nem fedezett részét Királyhegyes Község Önkormányzata fizeti.
- A Csanádpalotai
Bölcsődei Tagintézmény működési költségeinek
bevétellel nem fedezett részének megosztása
Csanádpalota Város
Önkormányzata, Királyheges község önkormányzata és Kövegy község
önkormányzata között történi az ellátott gyermekek arányában.
5. Az intézményi működési hozzájárulás összegét a Társulás tagjai a Társulási
megállapodás és az éves költségvetés alapján a Társulás számlájára minden hónap
10. napjáig átutalják, majd a Társulás havonta, a tárgyhó 15. napjáig átutalja az
Intézmény pénzforgalmi számlájára.
VIII. Pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás
1.) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a Társulás tagjai által vállalt pénzügyi
hozzájárulás nem teljesítése esetén a Társulás jogosult a nem fizető tag pénzforgalmi
szolgáltatójánál beszedési megbízás benyújtására.
2.) A Társulás tagjai vállalják, hogy pénzforgalmi szolgáltatójuknak felhatalmazó
nyilatkozatot adnak a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozóan és annak egy
példányát megküldik a Társulási Tanács részére.
3.) A beszedési megbízás benyújtása előtt a Társulás köteles a nem teljesítő tagot fizetési
kötelezettségének teljesítésére 8 napos határidő kitűzésével felhívni, amelynek
eredménytelen eltelte után a Társulási Tanács elnöke jogosult a beszedési megbízás
benyújtására.

IX.

A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei

1.) A Társulásnak induló vagyona nincs.
2.) A Társulás által a működés során szerzett közös tulajdon felett a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Társulási Tanács gyakorolja.

3.)
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A Társulás pénzeszközeit a Fontana Credit Takarékszövetkezet Csanádpalotai
Fiókjánál megnyitott pénzforgalmi számlán kezeli.

4.) A Társulás gazdálkodására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, továbbá az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.
5.) Társult tagok a közösen fenntartott intézmény alapításához szükséges vagyont az
alábbiak szerint adják a társulás használatába:
a.) Óvodai nevelés céljára
a csanádpalotai ingatlannyilvántartásban 238 hrszám alatt
felvett, Csanádpalota, Sirály utca 6. szám alatti ingatlan,
a királyhegyesi ingatlannyilvántartásban 175 hrszám alatt felvett
Királyhegyes, Kossuth u. 41. szám alatti ingatlan kizárólag
óvodai feladatellátásra kijelölt épületrésze,
b.) Bölcsődei ellátás céljára
a csanádpalotai ingatlannyilvántartásban 359 hrszám alatt
felvett, Csanádpalota, Szent István utca 64. szám alatti ingatlan
6.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei az 5.) pont a.) – b.) alpontjaiban
felsorolt ingatlanokban lévő – a feladat ellátásához szükséges - ingó vagyont leltár
szerint a Társulási Tanács használatába adják.
7.) A munkaszervezeti feladatokat ellátó Hivatal a Társulás használatába adott ingó
vagyonról köteles olyan elkülönített nyilvántartást vezetni, amelyből a társult
önkormányzatok vagyona naprakészen megállapítható.
X.

A Társulás szolgáltatásai igénybevételének feltételei

1.) A Társult tag a közösen fenntartott Intézmény szolgáltatásait a megállapodás VI.
Fejezet 1.) – 2.) pontjában részletezettek szerint veheti igénybe.
2.) A Társulás a közösen fenntartott Intézmény szolgáltatásait a társulásban részt nem
vevő önkormányzat közigazgatási területén élő gyermekek részére abban az esetben
biztosítja, ha a társult önkormányzatok közigazgatási területén élő valamennyi
gyermek felvételét követően szabad kapacitása van.
XI.
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A Társulás működésének ellenőrzése, beszámolási kötelezettsége

Megállapította Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……………………………………… számú,
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………………………………………….. számú és Kövegy Község
Önkormányzat Képviselő-testülete …………………………. számú határozatával.

1.) A Társulás tagjai a Társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból
jogosultak ellenőrizni.
2.) A Társulás belső ellenőrzését a Makói Kistérség Többcélú Társulása Belső Ellenőrzési
Társulás látja el.
3.) A Társulási Tanács munkájáról a Társulás tagjai minden évben egy alkalommal – a
december havi munkaterv szerinti üléseken - írásban számolnak be a Képviselőtestületeknek. A beszámolót a Társulási Tanács előzetesen megtárgyalja, majd
jóváhagyását követően terjesztik a tagok a Képviselő-testületek elé.

XII.
1.)

A Társulási megállapodás módosításának feltételei

12

A Társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő
testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A
történhet hivatalból, vagy bármely társult tag kezdeményezésére. A
elfogadása a tagönkormányzatok képviselő-testületeinek mindegyikének
döntésével történik.

képviselőmódosítás
módosítás
minősített

2. A Társulási megállapodás módosítását kezdeményező Képviselő-testület a módosítás
tervezett hatálybalépését megelőzően 3 hónappal korábban köteles írásban megküldeni
a Társulási Tanácsnak.
3.) A Társulás tagjai a kezdeményezéstől számított 30 napon belül döntenek a társulási
megállapodás módosításáról.
XIII. A Társuláshoz történő csatlakozás, kiválás és kizárás feltételei
XIII/1. A Társuláshoz történő csatlakozás
1.) A Táruláshoz csatlakozni naptári év július első napjával lehet. A csatlakozni
szándékozó képviselő-testületnek döntését legalább 3 hónappal korábban meg kell
hoznia és közölnie kell a Társulási Tanáccsal.
2.) A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének minősített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia
kell, hogy a testület a jelen társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes
egészében kötelezően ismeri el, elfogadja a Társulás céljait, továbbá a feladatok
megvalósításához reá eső költségvetési hozzájárulást biztosítja.
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3.)
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A Társuláshoz történő csatlakozás elfogadásáról a Társulási Tanács minősített
döntéssel határoz. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen
megállapodás III. fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.

XIII/2. A Társulásból történő kiválás
1.) A Társulásból kiválni naptári év június hó utolsó napjával lehet. A kiválni szándékozó
képviselő-testületnek döntését legalább 3 hónappal korábban meg kell hoznia és
közölnie kell a Társulási Tanáccsal.

2.
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A Társulásból történő kiválás tudomásul vételéről a Társulási Tanács minősített
többséggel dönt. A döntéssel összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen
megállapodás III. fejezet 5. pontja szerint haladéktalanul elvégzi.

3. A társulásból történő kiválás esetén a feleket egymással szemben elszámolási
kötelezettség terheli. A kiváló tag köteles a Társulás felé fennálló fizetési
kötelezettségét a Társulási Tanács által meghatározott időpontig megfizetni.
4. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag tulajdonában lévő, a Társulás
használatába adott vagyontárgyakon a Társulás használati joga a kiválás időpontjában
megszűnik.
5. A társulásból történő kiválás esetén a kiváló tag köteles gondoskodni a közigazgatási
területén dolgozó közalkalmazott állományába történő visszavételéről, vagy más
módon történő továbbfoglalkoztatásáról, illetőleg az esetlegesen szükségessé váló
létszámleépítéssel kapcsolatos valamennyi kiadás fedezetének biztosításáról.
6. A Társulás működése során keletkezett közös vagyon kiváló tagra jutó részét –
amennyiben ez lehetséges – a kiváló tagnak a kiváláskor természetben kell kiadni.
Amennyiben a vagyontárgy természetben történő kiadása a Társulás további
működését veszélyezteti a vagyontárgy kiadását a Társulás 5 évi időtartamra
elhalaszthatja.
7. A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a ki nem adott vagyontárgyért
használati díjat fizet.
8. Amennyiben a vagyontárgynak a kiváló tag csak részben tulajdonosa annak pénzbeli
megváltására tarthat igényt. Amennyiben a pénzbeli megváltás a társulás további
működését veszélyezteti annak kifizetését a Társulás 5 évi időtartamra elhalaszthatja.
A Társulás – a kivált taggal kötött szerződés alapján – a meg nem váltott vagyoni rész
után arányos használati díjat fizet.
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számú,
Község
számú,
Község

XIII/3. A Tag kizárása
1.) Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi,
illetve elmulasztja a Társulási Tanács a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő
tűzésével felhívja a teljesítésre.
2.) Ha a tag ezen felhívás ellenére – a közölt határidőn belül – sem tesz eleget a jelen
megállapodásban rögzített kötelezettségeinek, a Társulási Tanács minősített
többséggel hozott határozatával a naptári év június hónap utolsó napjával a
kötelezettségét nem teljesítő tagot kizárhatja a Társulásból. 15A döntéssel
összefüggésben felmerülő feladatokat az elnök a jelen megállapodás III. fejezet 5.
pontja szerint haladéktalanul elvégzi.
3.) A kizárás során a kiválásnál részletesen leírt eljárás az irányadó azzal az eltéréssel,
hogy amennyiben a tag kötelezettségének megszegésével a Társulásnak kárt okoz,
köteles azt megtéríteni.
XIV. A Társulás megszűnése
1.) A Társulás megszűnik:
a.) ha a Társulás valamennyi tagja elhatározta a Társulás megszüntetését,
b.) a törvény erejénél fogva,
c.) a bíróság jogerős döntése alapján.
2.) A Társulás megszűnése esetén a tagoknak el kell számolniuk egymással.
3.) A megszűnéskor meglévő társulási vagyont a Társulás tagjai között vagyoni
hozzájárulásuk arányában kell felosztani.
4.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulás
megszűnésekor a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról a megállapodás XIII/2.
fejezet 5.) pontban foglaltak szerint járnak el.
XV.

Átmeneti rendelkezések

1.) Csanádpalota Város, Királyhegyes és Kövegy községek Önkormányzatainak
Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy 2013. június 30. napjával közös
megegyezéssel megszüntetik a jogi személyiség nélküli Csanádpalota város Kövegy és
Királyhegyes Községek Önkormányzatainak Közoktatási Intézményi Társulását.
2.) Az 1.) pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban,
hogy 2013. június 30. napjával megszüntetik a jogi személyiség nélküli társulás
keretében közösen fenntartott Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös
15

Megállapította Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……………………………………… számú,
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete ………………………………………….. számú és Kövegy Község
Önkormányzat Képviselő-testülete …………………………. számú határozatával.

Igazgatású Köznevelési Intézmény 6913 Csanádpalota, Sirály utca 6. szám alatti
székhelyű költségvetési szervet. Megállapodnak továbbá abban, hogy a megszűnő
költségvetési szerv jogutódja lesz a Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa által alapításra kerülő Csanádpalota Térségi Napsugár
Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény 6913
Csanádpalota, Sirály utca 6. szám alatti székhelyű költségvetési szerv.
3.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy a Társulási
Tanács alakuló ülését a társulási megállapodás hatálybalépését követő 10 napon belül
megtartják, s haladéktalanul kérelmezik a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételét.
4.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei a Társulási Tanács részére a közösen
fenntartott intézmény 2013. július 1. napjával történő alapítására vonatkozó döntés
meghozatalának határidejét legkésőbb 2013. május 31. napjában jelölik meg. A
Társulás által alapításra kerülő új intézmény működésének megkezdéséig a feladatokat
folyamatosan a 2.) pontban megjelölt jogelőd intézmény látja el.
XVI. Vegyes és záró rendelkezések
1.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése során
felmerülő vitás kérdéseket egymás között kísérlik meg rendezni, s bírósághoz csak
abban az esetben fordulnak, ha e törekvésük nem jár eredménnyel. Az utóbbi esetre a
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét kötik ki.
2.) A Társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései az irányadók.
3.) A Társulási megállapodás 2013. május 1. napján lép hatályba és határozatlan időre
szól.
Csanádpalota, 2013. május 1.
A Társulási megállapodást kötő települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Csanádpalota Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 80/2013.(IV.29.)Kt.h.

Kovács Sándor sk.
polgármester

Királyhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 54/2013.(IV.25.)Öh.h.

Horváth Lajos sk.
polgármester

Kövegy Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében:
Jóváhagyó határozat száma: 93/2013.(IV.29.)Kt.h.

Galgóczkiné Krobák Mária sk.
polgármester

Záradék:

Jelen egységes szerkezetű Társulási Megállapodás a Törzskönyvi bejegyzés napjával lép
hatályba azzal, hogy a Társulás és a fenntartott intézmény 2015. évi költségvetésnek
módosítására már alkalmazni kell,
valamint a társult
önkormányzatok az alábbi
határozatokkal fogadták el:
Csanádpalota Város Önkormányzat ……………….
sz. képviselő-testületi határozata
Királyhegyes Község Önkormányzat …………………sz. képviselő-testületi határozata
Kövegy Község Önkormányzat ……………………… sz. képviselő-testületi határozata
Kovács Sándor
polgármester
Csanádpalota

Horváth Lajos
polgármester
Királyhegyes

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester
Kövegy

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint
Határozatról értesül:
1. A Társulás elnöke
2. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2 pld.
3. Törzskönyvi bejegyzést követően a törzskönyvvel együtt
polgármesterei
4. Irattár

a

Társulás

4./ 2015. évi első félévi
önkormányzati gazdálkodásról szóló beszámoló
előterjesztés) Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

tagjainak

(írásos

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester felhívta a figyelmet az anyagban néhány számszaki
hibára, melyeket pontosan meghatározott. A főösszegek jók, de a belső számoknál elírások
történtek. A kerékpárút pályázati önereje nem a megjelölt összeg, hanem a teljes pályázatok
összeged megosztás szerint 15.857 és 4042 e Ft. Ez a kettes számú mellékletben van. Ugyan ez
vonatkozik a 3. sz. mellékletre is, illetve a négyes számú mellékletben véletlenül a leader és
kazánprogram benne maradt. Ezekkel a változtatásokkal javasolta elfogadásra az anyagot.
Takács Zoltán képviselő fájlalta, hogy későn kapták meg az anyagot, így kevés idő állt
rendelkezésre az áttanulmányozásra.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elnézést kért mindenkitől, sajnos a kolléganő nem
dolgozott, ő sem figyelt oda, így fordulhatott ez elő. Legközelebb nagyon figyelni fognak erre.
Kiosztásra került a jelenleg az önkormányzat felé fennálló tartozók listája. Ha az adósok nem
fizetnek, elindítja az önkormányzat velük szemben a végrehajtást.

Javasolta, hogy az elhangzott módosításokkal fogadja el a testület a 2015. évi költségvetés
módosítására vonatkozó anyagot.
A képviselők 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozták a 12/2015.(IX.24.) sz. rendeletet
a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) rendelet
módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

5./ Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
gazdálkodásáról szóló beszámoló. (írásos előterjesztés)
Előadó: dr. Barna Angéla jegyző

augusztus

30-ig

történő

dr. Barna Angéla jegyző röviden ismertette az anyagot. Kövegy vonatkozásában pozitív a
gazdálkodás, mivel a társulási megállapodás szerinti normatívából van még szabad pénzeszköze
Kövegy önkormányzatának. Emellett elmondta, hogy november végére egy összesítés fog készülni
ismét a Közös Hivatal vonatkozásában, és az esetleges pénzmaradvány, normatíva maradvány
összeg kimutatásra kerül, hogy a polgármesterek együttesen dönthessenek annak sorsáról. A
Társulásoktól jövő adminisztrációs hozzájárulások még nem kerültek átutalásra a társulásoktól,
így ezek az összegek bevételként nem jelentkeznek még ténylegesen a Közös Hivatal teljes
költségvetésében. Javasolta az anyag elfogadását.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a részletes anyagot. A kirendeltségre jutó
normatívából a felújításra fognak költeni, illetve eszközöket és berendezéseket fognak venni,
mert már nagyon régiek a bútorok is. Köszöni, hogy novemberben lesz egy éves összefoglaló, mert
akkor tényleg lehet látni, hogy még mennyit és mire költhet el Kövegy a Kirendeltség
vonatkozásában. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, viszont örömüket fejezték ki,
hogy pozitív a gazdálkodás.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta a napirenddel kapcsolatban a
következő határozatot:

101/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. január 1. és augusztus 31. közötti időszakra szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária. polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: értelem szerint

6./ Szociális célú tűzifa 2015. évi igénylése, valamint a kapcsolódó rendelet megalkotása
(írásos előterjesztés) Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester nem kívánta kiegészíteni, javasolta, hogy lágy lombos
tűzifát vásároljon az önkormányzat.
Vígh József képviselő szerint keményet kellene venni, mert annak nagyobb a fűtőértéke és
sokkal jobb lesz.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy a lakosokat, illetve azokat, akik ezt
kapják, nem érdekli, hogy mennyi a fa fűtőértéke. Ők azt nézik, hogy mekkora kupac fát kapnak.
A keményfából sokkal kisebb kupac járna, és ő ezt nem vállalja fel, hogy minden egyes lakosnak
majd megmagyarázza, hogy azért kisebb, mert ez kemény fa és jobb a fűtőértéke. Sajnos ez van,
ráadásul sokan nem is hazaviszik, hanem azonnal eladják másnak. Bizonyítani nem lehet, csak
hallani. Az önkormányzatnak még a szállítási költséget is ki kell fizetnie.
Jakab Tiborné képviselő szerint is jobb lenne a kemény, mert az jobban fűt. A lágy fa pedig
sistereg.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, a sistergés nem azért van, mert lágy vagy
kemény a fa, hanem azért, mert vizes. Ezeket a fákat még majd télen fogják kivágni és hozni és
nem lesznek szárazak.
A képviselő-testület tagjai még vitatkoztak egy kicsit, hogy melyik fát igényelje meg az
önkormányzat.
Ezt követően az álláspontok egyeztetése után
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
szavazásra tette fel javaslatát, mely szerint a 2. sz. határozati javaslatot fogadja el a testület,
azaz a lágy lombos tűzifát igényeljék meg.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozták az alábbi határozatot:
102/2015.(09.22.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Tárgy: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez önrész
biztosítása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete települési önkormányzatok 2015. évi
szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozóan a
Belügyminiszter által meghirdetett pályázat alapján benyújtja igényét az Önkormányzat által
igényelhető 87 m3 lágy lombos szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra és
vállalja az igényelt mennyiség utáni 1.000 Ft/erdei m 3 + áfa mértékű, az összesen 110.490- Ft,
azaz egyszáztízezer-négyszázkilencven
forint önrész biztosítását.
A Képviselő-testület a fenti összegű önrész fedezetét 2015. évi költségvetésében a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím keretből tudja vállalni, valamint
kijelenti, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a
határozattal kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester Határidő: 2015. szeptember 30.

A határozatról értesítést kap:
- Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
- dr. Barna Angéla jegyző
- Pénzügy

Ezt követően Galgóczkiné Krobák Mária polgármester a napirendhez kapcsolódó rendelettervezetet javasolta elfogadásra azzal, hogy a rendeletben a hatályvesztés nem 2015. június 30,
hanem 2016. június 30. Ez egy véletlen elírás.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag
meghozta a 13/2015.(IX.24.) rendeletét a Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól,
mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem volt, Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a
részvételt, majd a nyílt ülést bezárta.
k.m.f.

Galgóczkiné Krobák Mária
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Mucsi Zsanett
jkv. hitelesítő

Vígh József
jkv. hitelesítő

