JEGYZŐKÖNYV
amely készült Kövegy Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. március 29-én tartott soros
testületi üléséről.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy minden
képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Vígh József és Takács
Zoltán 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
19/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. március 29-ei
ülésről készült
jegyzőkönyv hitelesítőjének Takács Zoltán Vígh József képviselőket választotta meg.
Határidő: azonnal
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester ismertette a meghívóban szereplő
melyeket elfogadásra javasolt.

napirendi pontokat,

A képviselők egyetértettek a javaslattal, s ennek megfelelően fogadták el 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a napirendekre vonatkozó határozatot az alábbiak
szerint:
Szavazásban résztvevők száma: 5 fő
20/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása
Kövegy község önkormányzat képviselő-testülete a 2016. március 29-ei ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
Napirend:
1./ Kövegy Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
2./Kövegy Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
3./ Rendelet-tervezet a helyi iparűzési adó rendelet módosításáról
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
4./ Kerékpárút Építő Társulás megszűntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás
elfogadása
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
5./ Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és szervezeti és működési
szabályzatának módosítása
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
6./Aktualitások, egyebek
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester

1./ Kövegy Község Önkormányzatának 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy ez évben sem lesz valószínűleg az
önkormányzatnak közbeszerzése, ezért javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve
21/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt) 42. § (1) bekezdésére tekintettel megállapítja, hogy 2016. évben előre
láthatólag nem lesz olyan árubeszerzése, beruházása, szolgáltatás megrendelése, mely a Kbt. hatálya
alá tartozna.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: értelem szerint
2./Kövegy Község Önkormányzatának 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásának átfogó értékelése
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy nagyon szép beszámoló készült, melyet a
határozati javaslat szerint elfogadásra javasolt.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelés
22/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok 2015. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést a gyámhatóságokról, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal, ill. az átfogó értékelés gyámhivatal részére történő megküldésére: 2016. május
31.

3./ Rendelet-tervezet a helyi iparűzési adó rendelet módosításáról
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy a háziorvos még decemberben nyújtotta be
kérelmét, de sajnos az utolsó testületi ülést utáni napokban, így előző évben még nem tudott róla a
testület dönteni. A Hivatalban elkészítették az anyagot, a szükséges szakhatósági véleményt beszerezték
hozzá. Véleménye szerint meg kellene adni a kedvezményt a háziorvosnak. Ha elfogadja a testület a
rendelet módosítást, akkor ez év április 1-jétől nem kell majd iparűzési adót fizetnie a háziorvosnak. Az
ezzel kapcsolatos adminisztrációs teendőket pedig majd a Csanádpalotai Hivatalban kell intéznie, ezzel
kapcsolatban kérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a pozitív döntés esetén a háziorvost.
Jakab Tiborné képviselő szerint is támogatni kell a háziorvost, különösen annak kell örülni, hogy van
háziorvos a településen.
Mivel egyéb észrevétel, javaslat nem érkezett, a rendelet-tervezetet javasolta elfogadásra a
polgármester, mely javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadott, így megalkotta a 4/2016.(III.30.) önkormányzati rendeletét a a
helyi iparűzési adóról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.
4./ Kerékpárút Építő Társulás megszűntetésére vonatkozó megszüntető megállapodás
elfogadása
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy az előző ülésen már elfogadta a
megszűntetést a testület, viszont nem készült el akkor a megszüntető megállapodás. Ezért van szükség
két határozat meghozatalára, mégpedig a korábbi döntés visszavonására, valamint a megszüntető
megállapodás elfogadására. Főként azért fontos, mivel a megszüntetés határideje módosult.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:
Tárgy: Az önkormányzat 3/2016.(02.15.) határozatának visszavonása
23/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő
Önkormányzati Társulás megszűntetésére vonatkozó 3/2016.(02.15.) határozatát visszavonja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal

Tárgy: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszüntetésére
vonatkozó Megállapodás elfogadása
24/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő
Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó Megállapodást az alábbiak szerint fogadja el:
MEGÁLLAPODÁS
a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás létrehozására és működtetésére
vonatkozó Társulási Megállapodás megszüntetéséről, valamint a Társulás vagyonának felosztásáról
amely létrejött a Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás (továbbiakban:
Társulás) tagjai:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviseli: Kovács Sándor polgármester
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
Képviseli: : Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
(továbbiakban: Társulás tagjai) között, a Társulás megszüntetésével, valamint a Társulás vagyonának
megosztásával kapcsolatos kérdésekben az alábbiak szerint:
1. A Társulás tagjai közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselőtestületeik által 2011. április 1-jei hatállyal – a létrehozáskor hatályos Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (1) bekezdés h.) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szól 1990. évi LXV. törvény 41. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16.-18 §-ai
alapján – létrehozott társulásukat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87. § alapján 2016. június 30-ai hatállyal jogutód nélkül megszűntetik az
alábbiak szerint:
1) A megszűnő társulás adatai:
a) Név: Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás
b) Székhely: 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
c) Tagjainak neve és székhelye:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
Képviseli: Kovács Sándor polgármester
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
Képviseli: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
c) Működési területe: A társult önkormányzatok működési területe
2) Alapítói joggal felruházott irányító szervei:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.

3) Megszüntető szervek megnevezése:
a.) Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
b.) Kövegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6912. Kövegy, Kossuth u. 29.
4) Megszűnés módja: alapítók általi jogutód nélküli megszüntetés
5) Megszüntetés oka: A Társulási Megállapodás IX. A Társulás megszűnése 1.) pont c) pontja
szerint: a Társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését. A
Társulás tagjai
kölcsönösen megállapítják, hogy a Kerékpárút pályázat sikeres volt, de nem a
Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás keretében, hanem a két
önkormányzat közötti Konzorciumi megállapodás keretében történt meg a megvalósítás, így a
Társulás további fenntartása nem indokolt.
6) A Társulás vagyonáról való rendelkezés, pénzmaradványának kezelése, a megszüntetést
követő feladatok ellátása:
a) a Társulás tagjai megállapítják, hogy a Társulás ingatlan vagyonnal nem rendelkezik
b) A Társulás pénzmaradványának kezelője Csanádpalota Város Önkormányzata. A
Társulás tagjai felhatalmazzák a Társulás elnökét, hogy a megszüntetés időpontjáig a
Társulás bankszámláját szűntesse meg, az azon szereplő fennmaradó összeget vegye fel és
helyezze el Csanádpalota Város Önkormányzat pénzforgalmi bankszámláján.
c) A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy egymással szemben a megszüntetés
időpontjáig elszámolnak egymással. Az elszámolást követően a bankszámláról elnök
által felvett pénzösszegből befizetéseik arányában részesednek.
d) A Társulás 2016. évi beszámolójának elkészítését és a kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítését a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
7) A Társulás megszüntetésével kapcsolatos egyéb megállapítások:
a) az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, zárszámadásért az elnök felelős a
megszüntetés határidejéig
b) közfeladat jövőbeni ellátása nincs
c) a közfeladathoz nem kapcsolódnak hatósági engedélyek, díjbevételek
d) a Társulás alkalmazásában nem állnak munkáltatók
e) a Társulás valamennyi iratainak megőrzéséért a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal felel, majd az irattározás szabályzata szerint a Levéltár részére átadásra kerül
8. A megszűnő Társulás kötelezettségvállalása:
a) kötelezettségvállalás utolsó napja 2016. június 30.
b) kötelezettségvállalás mértéke: legfeljebb a rendelkezésre álló, kötelezettséggel nem
terhelt pénzeszköz összege
9. Jogvita rendezése:
A társuló önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 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.
A Társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan nyilatkozatukat adják, hogy a
Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulást 2016. június 30. napjával
megszüntetik.

Záradék:
A Csanádpalota – Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodását az
alapító önkormányzatok az alábbi képviselő-testületi határozatokkal, 2016. június 30-ai hatállyal
elfogadták:
Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete

………………

Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………………..
Kovács Sándor
Csanádpalota Város
polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária
Kövegy Község
polgármestere

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: azonnal
5./ Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és szervezeti és működési
szabályzatának módosítása Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester elmondta, hogy a kormányzati funkció kódok változása miatt
szükséges az alapító okirat módosítása, és ezt át kell vezetni a szervezeti és működési szabályzaton. Ez
anyagiakat nem érint, ezt kéri a kincstár, javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatokat:
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Módosító Okiratának
elfogadása
25/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának Módosító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Okirat száma: 1/2016.

Módosító okirat
A Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal, Csanádpalota Város Önkormányzat, Kövegy Község
Önkormányzat, Királyhegyes Község Önkormányzat, Nagylak Község Önkormányzat által 2015.
január 1. napján kiadott, Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2014.(12.10)
képviselő-testületi
határozatával,
Kövegy
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
123/2014.(12.10.)képviselő-testületi határozatával, Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselőtestülete 121/2014.(12.10.) Ö.h. határozatával, Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete

128/2014.(12.10.) képviselő-testületi határozatával elfogadott alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselőtestülete …../2016.(….) képviselő-testületi határozatára, Kövegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete ……/2016.(……)képviselő-testületi határozatára, Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete …../2016.(…..) Ö.h. határozatára
figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító Okirat 4.2. pont „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége” kifejezése helyébe „841105 helyi önkormányzatok és
társulások igazgatási tevékenysége” kifejezés kerül
2. Az Alapító Okirat kiegészül a 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkció
kóddal
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Csanádpalota, 2016. március …

P.H.

dr. Barna Angéla

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: értelem szerint
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Egységes Szerkezetű Alapító Okiratának
elfogadása
26/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Egységes Szerkezetű Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

Okirat száma: 2/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Csanádpalotai Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Királyhegyesi Kirendeltsége

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

2

Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Kövegyi Kirendeltsége

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.
2.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 03. 01.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerve:
megnevezése

székhelye

1

Csanádpalota Város Önkormányzat
Képviselő-testülete

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

2

Királyhegyes Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

3

Kövegy Község Önkormányzat Képviselőtestülete

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.

2.3.

1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Csanádpalota Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése alapján a közös hivatal ellátja
az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összeghangolásában.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenységes

4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A közös hivatal Csanádpalota, Királyhegyes és
Kövegy települések közigazgatási területén ellátja az Mötv-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatok. A közös hivatal feladatait részletesen
a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám és jövedéki igazgatás

3

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb
szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

016030

Állampolgársági ügyek

4

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Csanádpalota város, Királyhegyes
és Kövegy községek közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése az Mötv. 82-83 §ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően, pályázat alapján határozatlan időre történik.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX. törvény

2

munkajogviszony

2012. évi I. törvény

3

egyéb foglalkoztatás

2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni,
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2015. január 1. napján kiadott, Csanádpalota Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 218/2014.(12.10) képviselő-testületi határozatával, Kövegy
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2014.(12.10.)képviselő-testületi határozatával,
Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 121/2014.(12.10.) Ö.h. határozatával,
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 128/2014.(12.10.) képviselő-testületi
határozatával elfogadott alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Csanádpalota, 2016. március ….
P.H.

dr. Barna Angéla
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: értelem szerint
Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
27/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község
önkormányzatának képviselő-testülete a Csanádpalotai Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint
módosítja:
A Szabályzat:
- I. fejezet 9. pontja „841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége” kifejezése helyébe „841105 helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége” kifejezés kerül
-

kormányzati funkció kódjai a 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás kormányzati funkció
kóddal egészül ki

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak szerint készítse el az
egységes szerkezetű Szabályzatot.
Felelős: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15. nap
6./Aktualitások, egyebek
Előadó: Galgóczkiné Krobák Mária polgármester
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester felkérte a jegyzőt, hogy a kiosztott két anyagról számoljon
be.
dr. Barna Angéla jegyző elmondta, hogy a térítési díjakat minden év április 1-ig felül kell vizsgálnia a
fenntartónak. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 7/2010. (V.28.) ÖR . rendeletében
rögzítendő, Kövegy községet érintő térítési díjak módosítását és a gyermekek védelmét biztosító
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a
gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 2/1998. (I.21.)
ÖR. rendeletében rögzítendő, Kövegy községet érintő térítési díjak módosításáról szól a két anyag.
Mivel a feladatokat társulásban látja el Kövegy, szükség van arra, hogy a települést érintő díjakat
elfogadja az önkormányzat. Jogszabály alapján az elfogadott, egyeztetett térítési díjakat a székhely
település rendeletében kell rögzíteni. Az előterjesztések tartalmazzák a bölcsőde, óvoda, iskola
étkezési térítési díjait, a bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet önköltségét, a szociális étkeztetés és a
házi segítségnyújtás térítési díjait. Ez utóbbi kettőre vonatkozóan nincs ellátott a településen, de ha
lenne rá igény, ezekért a díjakért lehetne igénybe venni. Ezt követően röviden ismertette az
előterjesztésben szereplő konkrét díjakat.
Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megköszönte a tájékoztatást. Mivel a köznevelési
intézményekben lévő étkeztetés közbeszerzés hatálya alá tartozik, jelenleg folyik a közbeszerzés. Ha
az lezárul, és változnak a térítési díjak, szükségessé válik majd a palotai rendelet módosítása, de ez
nem érinti most Kövegy önkormányzatát. Javasolja a kiosztott anyagban lévő határozati javaslatok
elfogadását.
Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett, a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag meghozta
az alábbi határozatokat:
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 7/2010. (V.28.) ÖR . rendeletében
rögzítendő, Kövegy községet érintő térítési díjak módosítása
28/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Képviselő-testülete a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 7/2010.
(V.28.) ÖR . rendeletében rögzítendő, Kövegy községet érintő térítési díjak módosítását az alábbiak
szerint fogadja el:
AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
Csanádpalota – Kövegy község területét ellátó szolgáltatótól biztosított
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással 580,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással
720,- Ft/adag
A fenti díjból a kiszállítás költsége:
140,- Ft/adag

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
Csanádpalota – Kövegy község területén
Gondozási óradíj:

600,- Ft/óra

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária sk.
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15. nap
Tárgy: A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról
szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 2/1998. (I.21.) ÖR. rendeletében rögzítendő, Kövegy
községet érintő térítési díjak módosítása
29/2016.(03.29.) sz. képviselő-testületi
HATÁROZAT
Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a
gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló Csanádpalota Város Önkormányzat 2/1998. (I.21.)
ÖR. rendeletében rögzítendő, Kövegy községet érintő térítési díjak módosítását az alábbiak szerint
fogadja el:
A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAI
1.)Csanádpalota Térségi Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési
Intézmény
a.) Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézmény:
aa.) étkeztetés
(napi négyszeri étkezés)
- reggeli
- tízórai
- ebéd
- uzsonna
ab) gondozási díj
(a Gyvt. 147. § (4) bekezdése
alapján)
b.) Napsugár Óvodai Tagintézmény:
napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

455,- Ft/nap
85,- Ft/adag
60,- Ft/adag
230,- Ft/adag
80,- Ft/adag

0,- Ft/nap

420,- Ft/nap
95,- Ft/adag
235,- Ft/adag
90,- Ft/adag

2.) Dér István Általános Iskola – iskolai napközi otthon:
napi háromszori étkezés
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

495,- Ft/nap
110,- Ft/adag
285,- Ft/adag
100,- Ft/adag”

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai az ÁFA-t nem
tartalmazzák.
A Csanádpalotai Bölcsődei Tagintézményben biztosított
időszakos gyermekfelügyelet önköltsége:
személyi jellegű kiadások
MA járulékok
Cafetéria + járulék
utiköltség
dologi kiadások (élelmezési költség nélkül):
összes kiadás (szolgáltatási önköltség):

11.222 ezer Ft
3.030 ezer Ft
484 ezer Ft
184 ezer Ft
1.650 ezer Ft
16.570 ezer Ft

Férőhely:
Tervezett nyitvatartási napok száma:
Nyitvatartási idő:

30 fő
235 nap
6.30 – 17.00 óra

Egy nyitvatartási napra jutó önköltség:

70.511 Ft

Egy férőhelyre jutó napi önköltség:

2.350 Ft/nap/férőhely

A nyitvatartási idő egy órájára jutó önköltség:

224 Ft/óra

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Felelős: Galgóczkiné Krobák Mária sk.
Közreműködik: dr. Barna Angéla jegyző
Határidő: 15. nap

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester megkérdezte, van-e valakinek még hozzászólása, kérdése.
Mivel nem érkezett semmi, megköszönte a részvételt, majd az ülést bezárta.
k.m.f.
Galgóczkiné Krobák Mária .
polgármester

dr. Barna Angéla
jegyző

Takács Zoltán
jkv. hitelesítő

Vígh József
jkv. hitelesítő

