A Képviselő-testület 2012. évben megtartott nyílt üléseinek határozatai
1/2012. /I. 18./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi együttműködési
szándékát Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közös
Polgármesteri Hivatal létrehozására.
A közös hivatal létrehozásának határideje: 2012. 12.31.
A Képviselő-testület a 2-3 településes közös hivatal létrehozását tartja támogathatónak,
székhely településnek Püspökhatvant jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2/2012. /I. 18. / sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja azt, hogy
Püspökhatvan település a váci járás tervezetében szerepeljen, nem kíván más járáshoz
csatlakozni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3/2012. /I. 18./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. évi I.
féléves munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Január hónap:
Napirendek: Járások kialakításával kapcsolatos állásfoglalás
Előterjeszti: polgármester
A képviselő-testület 2012. I. féléves munkatervének elfogadása
Előterjeszti: polgármester
Közös önkormányzati hivatal létrehozásának lehetőségei
Előterjeszti: polgármester
Február hónap:
1. ülés:
Napirendek: Az önkormányzat költségvetési rendeletének vitája I. forduló
Előterjeszti: polgármester
2. ülés:
Napirendek: Az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjeszti: polgármester
Költségvetési intézmények alapító okiratának felülvizsgálata
Előterjeszti: jegyző
Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
Előterjeszti: polgármester
Március:

Napirendek: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előterjeszti: polgármester

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról
Előterjeszti: polgármester
Április:

Napirendek: Az önkormányzat helyi rendeleteinek felülvizsgálata
Előterjeszti: jegyző

Május:

Napirendek:

Június:

Napirendek: Oktatási intézmények vezetőinek beszámolója
A településen eü. szolgáltatást végzők beszámolója

A képviselő-testület az ülések időpontját pontosan nem határozza meg, a képviselők adott heti
munkarendjének ismeretében, egyeztetést követően kerül meghatározásra.
A képviselő-testület a napirendi pontokat szükség szerint bővítheti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4/2012. /I. 16./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Galgamácsa Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető)
Társulás által megvalósuló csatorna-beruházás beérkező számláinak finanszírozásához,
Acsa-Csővár-GalgagyörkPüspökhatvan települést terhelő hozzájárulás összegét
Püspökhatvan községek által a 4 település csatorna üzemeltetésére létrehozott amortizációs
alapból kívánja biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Acsa Község Polgármesterét levélben kérje meg, hogy
az amortizációs alapból Püspökhatvan Önkormányzatát terhelő 119.246 Ft + 4089 ÁFA,
összesen: 123.335 Ft összeget a Társulás 11742094-15767817 sz. számlájára utalja át.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5/2012. /I. 18./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Püspökhatvan-Galagyörk-Penc Általános Iskola Püspökhatvani Székhelyintézménye
2011/2012. év II. félévi tantárgyfelosztását elfogadja. A finanszírozott órák száma: 247.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6/2012. /II. 10./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetési rendelet tervezetében a következő módosításokat fogadta el:
Bevételeknél:
4. oldalon Penccel pontosítani az átadott pénzeszköz összegét.
5. oldalon ingatlanértékesítésnél felemelni az összeget:
6 820 000 Ft + Áfa
Kiadás 14. oldalán:
Fejlesztési célú pénzeszközátadás:
Csatorna beruházáshoz Galgamácsának
Tartalékok: általános tartalék:

3 000 000 Ft + Áfa
2 000 000 Ft + Áfa

15. oldalon:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás:
Az önkormányzatot 20 % önrész terheli
A kiadási módosítást a bevételi oldalon ingatlanértékesítésből származó bevétellel kell
biztosítani. A módosítások átvezetését követően újra tárgyalásra kerüljön a költségvetés.
Határidő: 2012.02.29.
Felelős: polgármester

7/2012. /II. 10./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján - úgy határozott, hogy Püspökhatvan Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2.
sz. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Megbízza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított, egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK) küldje el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

1. sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
46/2009. /X.19./ sz. határozatával jóváhagyja Püspökhatvan Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az alábbiak szerint.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA
Szakágazat neve:
száma:

Általános közigazgatás
8411

2012. évi szakfeladatai száma, neve:

841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok
választásával kapcsolatos tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az alkalmazottak foglalkoztatása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv,
valamint a többször módosított Munka Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
Rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogkört a jegyző, a Munka
Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja.

Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
7/2012. /02. 10./ sz. Ökt határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépés időpontja: 2012. 02.15.

Püspökhatvan,
Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

2. sz. melléklet

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA

Költségvetési szerv neve:

Püspökhatvan Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A szerv rövid neve: Polgármesteri Hivatal Püspökhatvan
Székhelye és levelezési címe: 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.
Elérhetőségek:
- levelezési cím:

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

- telefon:

27/563-610, 27/329-685

- fax:

27/563-611

- e-mail:

puspokhatvan@invitel.hu

Illetékességi területe: Püspökhatvan település közigazgatási területe
Típus szerinti besorolása: közhatalmi költségvetési szerv
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Szakágazat neve:
száma:

Általános közigazgatás
8411

2012. évi szakfeladatai száma, neve:

841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok
választásával kapcsolatos tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége /1/

A költségvetési szerv kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenységet nem végez.

Alapítója, fenntartója, felügyeleti szerve:
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.
A fenntartó képviselője:

Bátyi József polgármester

Alapítás módja:

Kiválással létrejött intézmény

Alapítás dátuma:

1990.12.11.

Alapító okirat kelte:

2003.08.05.

Képviselő-testületi határozat szám:

54/2003. (VIII. 05.) sz.

A költségvetési szerv vezetője: a jegyző, akit az önkormányzat képviselő-testülete a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. Rendelkezései alapján nevez ki.
Jelenleg kinevezett vezető neve: Blaskó Imréné jegyző
Kinevezés időpontja:

1994. augusztus 1. – határozatlan idejű

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az alkalmazottak foglalkoztatása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv,
valamint a többször módosított Munka Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
Rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogkört a jegyző, a Munka
Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogkört a polgármester
gyakorolja.
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
A feladatellátást szolgáló vagyon: 638 hrsz-ú épület 1/5 része, valamint a
feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak
A vagyon felett a fenntartó rendelkezik, a szerv vezetője a feladatellátást
szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 6/2008. /V. 26./ sz. ÖKT r. szerint

Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
46/2009. /X. 19./ sz. határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépés időpontja: 2009. október 19.

Püspökhatvan, 2009. október 19.
Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

Záradék: A /1/ módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
7/2012. /02. 10./ sz. Ökt határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépés időpontja: 2012. 02.15.
Püspökhatvan, 2012.02.10.
Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

8/2012. /II. 10./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakástűz
miatt önkormányzati szükséglakásban – Jókai u. 4/3. sz. – élő Dernovics István és családja
részére az alábbi feltételekkel biztosítja a lakásbérletet.
Lakbérmentességet biztosít a beköltözéstől 2012. június 30. napjáig.
A bérlők által használt közművek számláit a beköltözéskor rögzített óraállások alapján ki kell
egyenlítenie az önkormányzat részére a Polgármesteri Hivatal által kiállított számlák alapján.
Közművek: víz, gáz, elektromos áram, csatorna.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9/2012. /II. 10./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
61/2011. (11.29.) sz. Ökt határozatát az alábbiak szerint módosítja:
2012. évben a Balogh és Társa Könyvvizsgáló Kft-től az alábbi területek belső ellenőrzését
kéri:
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:

Iskolai tantárgyfelosztás, túlóra, helyettesítés, állományi létszám,
szakos ellátottság
Pénzkezelés ellenőrzése
Áfa bevallás ellenőrzése

.
Határidő: döntést követő 10 munkanap
Felelős: polgármester

10/2012. /III. 28/ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2009. /III. 28./ sz.
Ökt. határozatával 2009-2013 időszakra elfogadott Sportfejlesztési Koncepció 4. sz.
mellékletét az alábbiak szerint jóváhagyja:
4. sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzat 2012 évi
Sportlétesítmény-felújítási programja
Püspökhatvan Község Önkormányzata az alábbi sportlétesítményeket működteti és tartja
fenn:
- Labdarúgó Sportpálya és Öltözők
- Az Általános Iskola tornaterme és sportudvara
- Óvodai és közterületi játszóterek
A sportolást szolgáló létesítmények egy része jelentős felújításra, átalakításra szorul,
más részénél pedig a folyamatos karbantartás, a műszaki színvonal fenntartása a
feladat.
Püspökhatvan Község Önkormányzata a sportlétesítményeinek felújításával
kapcsolatosan 2012. évre az alábbi feladatok megvalósítását tűzi ki célul:
1. Labdarúgó sportpálya és öltözők
A sportpálya elsősorban a Püspökhatvani Sportegyesület labdarúgó
Szakosztálya – gyermekkortól a felnőtt korig - számára biztosít sportolási lehetőséget.
Hétköznapokon biztosítja a helyet a Sportegyesület labdarúgó csapatainak edzéseire és a
szabadidősport számára, valamint az iskolai testnevelés nagyobb területet igénylő sportágai
számára.
Hétvégeken itt rendezik meg a körzeti bajnokságban szereplő labdarúgó szakosztály hazai
fordulóit, kupamérkőzéseit.
A sporttelep ezen felül lehetőséget biztosít a szabadidősport számára is
(labdajátékok, kocogás), de minden évben itt kerül megtartásra a majális és a gyermeknap is.
A széles körű használat érdekében szükséges a sportpálya és a kiszolgáló helyiségek
rekonstrukciója és bővítése, a lakossági, iskolai és kistérségi hatókörű sportolási
lehetőségek kiterjesztése, növelése.
2011. évben a tervezett sportcélú fejlesztések forrás hiányában elmaradtak. Természetesen a
fejlesztések nélkülözhetetlenek, ezért célként szerepelnek a továbbiakban is,
megvalósításukban elsősorban pályázati forrásokra támaszkodva, másrészt szponzorok
támogatását kérve.
2012. évben fejlesztési tervként szerepel:
- a sportpályán található épület, öltöző felújítása és bővítése
- sportöltöző nyílászáróinak cseréje
- WC-k felújítása, akadálymentesítése
- a sportpálya locsoló berendezésének felújítása.

2. Az általános iskolában lévő tornaterem és sportudvar
A tornaterem hétköznapokon biztosítja a helyet az iskolai testnevelés, a
Sportegyesület asztalitenisz és karate szakosztályainak edzéseire és a szabadidősport számára.
Hétvégéken különböző szabadidős programoknak, helyi sporteseményeknek, megyei
bajnokságoknak ad helyet a tornaterem. A tornaterem 1996-os megépítése óta nagyobb
fejlesztés megvalósítására nem volt lehetőség, ezért rekonstrukcióra van szükség.
A Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás támogatásában a
különböző sporteseményeknek mindig más-más település ad helyet, településünk is
rendezvényszervezők között szerepel, így nélkülözhetetlen az iskolai tornaterem és
sportudvar felújítása.
2012. évben fejlesztési célként szerepel:
Tornaterem:
- általános rekonstrukciós munkák az öltözőkben, elsősorban a palánkvédő hálók cseréje
- külső nyílászárók cseréje az öltözőkben és a tornateremben, az korszerűtlen nyílászárók
télen jelentős hő veszteséget jelentenek,
Sportudvar:
A sportudvar az általános iskola külső sportlétesítménye, mérete, 50x25 m-es.
Az aszfaltozott sportpálya 1974-ben készült, azóta felújítására – forráshiány miatt - nem
került sor. Felülete olyan mértékben károsodott az elmúlt 35 évben, hogy sportolásra
balesetveszélyessége miatt alkalmatlan. A pálya alapozása megfelelő, új felületképzéssel
alkalmassá válna az iskolai, illetve települési szabadtéri spottevékenységek gyakorlására.
Felújítása már szinte nélkülözhetetlen. Forrás hiányában sajnos évek óta csak tervként
szerepel a beruházás.
A Püspökhatvani Iskola 2011. szeptember 1. napjától Közös Fenntartású PüspökhatvanGalgagyörk-Penc Általános Iskola székhelyintézménye. A tagintézmények diákjai
részére szervezett sportprogramok során nélkülözhetetlen a sportolásra alkalmas
sportudvar biztosítása.
A fentiek alapján az alábbi fejlesztésekre van szükség:
- sportpálya burkolatának felújítása
- különböző sportágak pályáinak felfestése (tenisz, tollaslabda, kosárlabda, kézilabda,
röplabda, futball stb.)
- fenti sportágak eszközeinek beszerzése (kapuk, palánkok, hálótartók, hálók)
Fejlesztés forrása: pályázati lehetőség felkutatása és az ahhoz szükséges önerő
biztosítása költségvetési forrásból.
Óvodai és közterületi játszóterek:

Az óvodai és közterületi játszóterek a legfiatalabb korosztály számára biztosítják a mozgási,
sportolási lehetőséget. A fából készült kültéri játszóeszközök felújításra, korszerűsítésre,
bővítésre szorulnak.
Felújításuk szintén pályázati forrásból lehetséges elsősorban, illetve szponzorok
támogatásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
11/2012. /III. 28./ Sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012.
(III. 1.) BM r. 5 § (1) pontja alapján pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő
Általános Iskolai sportudvar felújítására
A beruházás költsége: 21.953.220 Ft
Önerő:
4.390.644 Ft
Igényelt támogatás:
17.562.576 Ft
A Képviselő-testület a pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges önerőt a
Püspökhatvan Község Önkormányzatának 2012. évi 3/2012. /III. 02./ sz. Ökt rendeletében
meghatározott ingatlanértékesítésből származó bevétel, valamint az általános tartalék keret
terhére kívánja biztosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat kötelező mellékleteként
csatolandó alábbi nyilatkozat tételére:
Püspökhatvan Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről szól 3/2012. /III. 02./ sz.
Ökt rendeletében kiadás oldalon „Működési célú pénzeszköz átadás, civil szervezetek
működési támogatására” címszónál a Püspökhatvani Sportegyesület részére 1.200.000 Ft
támogatást tervezett. A nyilatkozathoz csatolandó az önkormányzat költségvetési
rendeletének kivonata.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
12/2012. /III. 28./ Sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4/2012.
(III. 1.) BM r. 4 § -a alapján pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő Közös
Fenntartású Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes Óvoda Bölcsőde Püspökhatvani
Tagóvodája épületének külső hőszigetelésére.
A beruházás költsége: 13.926.058 Ft
Önerő:
2.785.212 Ft
Igényelt támogatás: 11.140.846 Ft
A Képviselő-testület a pályázat keretében megvalósuló beruházáshoz szükséges önerőt a
Püspökhatvan Község Önkormányzatának 2012. évi 3/2012. /III. 02./ sz. Ökt rendeletében
meghatározott ingatlanértékesítésből származó bevétel, valamint az általános tartalék keret
terhére kívánja biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13/2012. /IV. 24./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 100 000
Ft üzletrészt vásárol a Galgamenti Viziközmű Kft /2191 Bag, Dózsa Gy. u. 20./
törzstőkéjéből. Ezzel egyidejűleg tagsági felvételét kéri a Galgamenti Viziközmű Kft-be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
14/2012. /IV. 24./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Galgamenti Viziközmű Kft /továbbiakban: Kft// tagjaként azonosul a Kft azon törekvésével,
mely szerint a viziközmű szolgáltatás biztosítására Isaszeg, Dabas és Monor településeek
viziközmű szolgáltatóival társulást kezdeményezzen, annak érdekében, hogy a társult
szolgáltatók együttesen megfeleljenek a „ Viziközmű Szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv.
rendelkezéseinek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
15/2012. /IV. 24./ SZ. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Galga
menti Víziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető) Társulásnak fizetendő
Püspökhatvani 2012. évi önerőt az Acsa, Csővár, Galgagyörk, Püspökhatvan tulajdonában
álló Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére létrehozott „Amortizációs alap” terhére biztosítja.
Ugyancsak ezen összegből biztosítja a Galga menti Víziközmű KFT-be történő belépéshez a
100 000 Ft értékű üzletrész vásárlásának összegét is.
Tudomásul veszi, hogy az amortizációs alapból fenti célokra felhasználható összeg 2012. évi
maximált összege 4 millió Ft.
Felkéri a polgármestert, hogy a fizetendő önerő összegének átutalásáról - a mindenkori
fizetési határidőn belül történő teljesítéssel - írásban intézkedjen Acsa Község Polgármesteri
Hivatalánál.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
16/2012. /IV. 24./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Püspökhatvani Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás teljes
terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17/2012. /IV. 24./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Püspökhatvani Roma
Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás teljes
terjedelemben a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

20/2012. /VI. 13./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete további tárgyalásokat kíván
folytatni az AVE Hevesi Városfenntartó Kft képviselőjével a Püspökhatvan lakosságát illető
2012. évi hulladékszállítási díj összegének megállapításáról. A Képviselő-testület által
javasolt díjemelési mérték az ágazati infláció mértéke 6,8 %. Amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, úgy 6 hónapos felmondási idővel felmondja a szerződést a
szolgáltatóval.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
21/2012. /VI. 13./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás Tanács 19/2011. (XI.16.) sz. határozata alapján a Társulási
Megállapodás és SZMSZ módosítását elfogadja.

A Társulási Megállapodás és SZMSZ a határozat mellékleteként a jkv. 1. sz. mellékletét
képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
22/2012. /06. 13./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja
a 2005. december 30-án a családsegítés feladatának ellátására vonatkozóan létrejött társulási
megállapodás kapcsán a Magyar Államkincstár felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítésére
vonatkozó megállapodás-tervezetet és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
A megállapodás tervezet a határozat mellékleteként a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

23/2012. /VI. 13./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt
kíván venni a TÁMOP 3.1.1 Innovatív óvodafejlesztés c. pályázaton.
Megbízza a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolításával.
Határidő: pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester
24/2012./VI. 27./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete - visszavonva a
Galgamenti Viziközmű Kft.-be történő belépési nyilatkozatát - úgy határoz, hogy
100.000 Ft, azaz egyszázezer forint jegyzett tőkével belép a DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft.-be (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., cégjegyzékszáma: 13-09066171, adószáma: 10800870-2-13). Kéri a DAKÖV Kft. taggyűlését,
hogy Püspökhatvan Község Önkormányzatát tagként vegye fel.
A testület felkéri a jegyzőt, hogy a 100.000 Ft-ot a DAKÖV Kft. 65500109-11009814
sz. számlájára "Püspökhatvan község vagyoni hozzájárulása" közleménnyel utalja át.
Felelős: Bátyi József polgármester
Határidő: 2012. június 28.
25/2012. /VI. 27./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a jövőben
Püspökhatvan község csatornaművének üzemeltetését a DAKÖV Kft-n belül a Bagi
Üzemigazgatóság lássa el. Egyetért azzal, hogy a bagi üzemigazgatóság vezetője Ritecz
György legyen, és javasolja a DAKÖV Kft. taggyűlésének, hogy a cég ügyvezetőjévé is
megválasszák.
Felelős: Bátyi József polgármester
Határidő: 2012. június 28.

26/2012. /VI. 27./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező (2 db) :
- Az Acsa központú szennyvízelvezetési agglomeráció, Acsa, Csővár, Galgagyörk,
Püspökhatvan szennyvízcsatorna-hálózatára, valamint a püspökhatvani közös
szennyvíztisztító telepre,
- Aszód központú szennyvízelvezetési agglomeráció és Acsa központú
szennyvízelvezetési agglomeráció, Aszód térségi (Bagon lévő) közös, 3500 m3/nap
- tisztító kapacitású szennyvíztisztító telep bővítés és 4000 m3/nap iszapkezelés
kapacitású szennyvíztisztító telepre
vonatkozó viziközmű bérleti-üzemeltetési szerződéseket és felhatalmazza a polgármestert
azok aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 28.”

27/2012. /VI. 27./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
DAKÖV Kft. Bagi Üzemigazgatóság területén lévő települések /önkormányzati
tulajdonosok/ képviseletét a DAKÖV Kft. Felügyelő Bizottságában Szendrei Ferenc
/2194 Tura, Szegfű u. 18. szám alatti lakos, szül. helye: Hatvan, ideje: 1968.03.11., anyja
neve: Polgár Erzsébet/ lássa el. Javasolja a DAKÖV Kft taggyűlésének, hogy Szendrei
Ferencet a Felügyelő Bizottság tagjává megválassza.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. június 28.

28/2012./VI. 27./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.-be (2370 Dabas, Széchenyi u. 3) történő
tagfelvételhez szükséges 100 000 Ft üzletrész összegének átutalása az Acsa Község
Önkormányzatánál vezetett Amortizációs Alap terhére történjen. Ezért felkéri Acsa
Község polgármesterét, hogy 100.000 Ft-ot a DAKÖV Kft. 65500109-11009814 sz.
számlájára "Püspökhatvan község vagyoni hozzájárulása" közleménnyel utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
29/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola vezetőjének 2011/2012. oktatási
évről elkészített beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
30/2012./VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Penc-Galgagyörk-Püspökhatvan Egységes Óvoda Bölcsőde vezetőjének 2011/2012.
nevelési évről készített beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

31/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz
az „Innovatív Iskolák Fejlesztése” c. pályázaton. Felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye
fel a kapcsolatot a pályázatot író céggel a pályázat elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
32/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi Belső Ellenőrzési
jelentések végrehajtásának intézkedési tervét elfogadja. A terv teljes terjedelmében a
jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

33/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a GalgagyörkPenc-Püspökhatvan nevelési-oktatási intézményi társulás feladatellátásához létrehozott
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ PÜSPÖKHATVAN-GALGAGYÖRK-PENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTJA
Az 1. sz. melléklet szerint, egységes szerkezetben elfogadja a 2. sz. melléklet szerint.
Megbízza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
írja alá.
Megbízza a jegyzőt, hogy a módosításhoz szükséges előterjesztést küldje meg a társulás
társtelepülései Penc és Galgagyörk Község Önkormányzata részére elfogadás végett. Az
egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK), az Oktatási Hivatal által működtetett
Közoktatási Információs Rendszerhez (KIR) és az intézmény vezetőjének küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

1. sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján az alábbi alapító okiratot alkotja:

KÖZÖS

FENNTARTÁSÚ

PÜSPÖKHATVAN

-

GALGAGYÖRK-PENC-

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szerv adatai:
Megnevezése:

Közös Fenntartású Püspökhatvan - GalgagyörkPenc - Általános Iskola

Székhelye, címe:

2682 Püspökhatvan, Iskola u. 6.

Tagintézmények címe:

2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 6.
2614 Penc, Rákóczi u. 29.

Székhely elérhetősége:

Tel./fax : 27/563-620
Tel: 27/563-621
E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu

OM azonosítója:

032427

Működési körzete (felvételi
Körzete):

Galgagyörk, Penc, Püspökhatvan település

Intézmény típusa:

Általános Iskola

Szakágazgat száma:

Alapfokú oktatás 852010

2010. évi szakfeladatai neve, száma:
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852011

- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852012

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)

b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2,
BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
d./ törölve
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évf.)

852013

Püspökhatvan településen felmenő rendszerben 2011/2012. tanévtől 1. évfolyamtól
kezdődően
Galgagyörk: (1-4 évfolyam)
Penc: (1-4 évfolyam)
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
Oktatása (5-8 évf.)

852021

- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (5-8 évf.)

852022

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2,
BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)

d./ Törölve
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évf.)

852023

Galgagyörk: (5-8 évfolyam)
- általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános isk.

855912

napközi otthoni nevelése
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi
otthoni nevelése
- Általános iskolai tanulószobai nevelés

855913
855914

- Sajátos nevelési igényű tanulók ált. iskolai tanulószobai
nevelése

855915

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. iskolai
tanulószobai nevelése

855916

- iskolai intézményi étkeztetés

562913

- munkahelyi étkeztetés

562917

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121
- Könyvtári szolgáltatások

910123

Közfeladata: Az általános iskolai nevelés, oktatás 8 évfolyamon történő biztosítása, a tanuló
érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő felkészítése középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre.
Szlovák nemzetiségi oktatás hagyományos nyelvoktató formában.
Sajátos nevelési igényű:
a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos

sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO F.81.2,
BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
d./ törölve
A Vezető kinevezési rendje:
Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola magasabb vezetője
Várszegi Imre
A kinevezés időtartama: 2012.01.01.-2017.07.31.
Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. Tv. alapján, vezetői pótlék
mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
/66/2011. /XII. 21./ sz. Ökt határozat/

Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

Püspökhatvan, 2012. július 17.

Matejcsok Zsolt polgármester

Szabados Adrienn jegyző

Králik József polgármester

Babinka Magdolna jegyző

Bátyi József polgármester

Blaskó Imréné jegyző

2. sz. melléklet

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján az alábbi alapító okiratot alkotja:
KÖZÖS

FENNTARTÁSÚ

PÜSPÖKHATVAN

-

GALGAGYÖRK-PENC-

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szerv adatai:
Megnevezése:

Közös Fenntartású Püspökhatvan - GalgagyörkPenc - Általános Iskola

Székhelye, címe:

2682 Püspökhatvan, Iskola u. 6.

Tagintézmények címe:

2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 6.
2614 Penc, Rákóczi u. 29.

Székhely elérhetősége:

Tel./fax : 27/563-620
Tel: 27/563-621
E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu

OM azonosítója:

032427

Működési körzete (felvételi
Körzete):

Galgagyörk, Penc, Püspökhatvan település

Intézmény típusa:

Általános Iskola

Szakágazgat száma:

Alapfokú oktatás 852010

2010. évi szakfeladatai neve, száma:
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852011

- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852012

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évf.)

852013

Püspökhatvan településen felmenő rendszerben 2011/2012. tanévtől 1. évfolyamtól
kezdődően
Galgagyörk: (1-4 évfolyam)
Penc: (1-4 évfolyam)
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
Oktatása (5-8 évf.)

852021

- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (5-8 évf.)

852022

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos

sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évf.)

852023

Galgagyörk: (5-8 évfolyam)
- általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános isk.

855912

napközi otthoni nevelése
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi
otthoni nevelése
- Általános iskolai tanulószobai nevelés

855913
855914

- Sajátos nevelési igényű tanulók ált. iskolai tanulószobai
nevelése

855915

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. iskolai
tanulószobai nevelése

855916

- iskolai intézményi étkeztetés

562913

- munkahelyi étkeztetés

562917

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121
- Könyvtári szolgáltatások

910123

Közfeladata: Az általános iskolai nevelés, oktatás 8 évfolyamon történő biztosítása, a tanuló
érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő felkészítése középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre.
Szlovák nemzetiségi oktatás hagyományos nyelvoktató formában.
Sajátos nevelési igényű
a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése fejlesztő
pedagógus segítségével.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, és integrált felkészítése.
Tanulók tankönyvellátása, tanulók szociális helyzettől függő ingyenes tankönyvellátása.
Iskolai napközis feladatok ellátása.
Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez.
Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő szerv,
pénzügyi-gazdasági feladatait és egyéb szellemi és
fizikai támogató tevékenységeit az önállóan működő
és gazdálkodó Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal
- 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. - látja el.

Alapítók és fenntartók:

Galgagyörk Község Önkormányzata
2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 12.
Penc Község Önkormányzata
2614 Penc, Rákóczi u. 15-17.
Püspökhatvan Község Önkormányzata
2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Alapítás éve: 2011.
Felügyeleti, irányító szerv:

Püspökhatvan

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
Címe:

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Engedélyezett férőhelyek,
évfolyamok száma:

Galgagyörk

138 fő

1-8 évfolyam
Penc 180

fő

1-8 évfolyam
Püspökhatvan 208 fő
1-8 évfolyam
A Vezető kinevezési rendje:
Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola magasabb vezetője
Várszegi Imre
A kinevezés időtartama: 2012.01.01.-2017.07.31.
Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. Tv. alapján, vezetői
pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
/66/2011. /XII. 21./ sz. Ökt határozat/

A székhely intézmény vezetője, valamint a tagintézmény vezetője magasabb vezetőnek
minősül, kinevezésére nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X.8.) Korm. r. alapján a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. képesítési előírásait figyelembe véve kerülhet sor. A
kinevezés feltétele, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többségű
határozattal fogadják el a székhely település jelöltjét. A székhely intézmény magasabb
vezetője felett a kinevezést a székhely település: Püspökhatvan Község Önkormányzatának
képviselő-testülete gyakorolja, egyéb munkáltatói jog Püspökhatvan Község Polgármesterét
illeti. A tagintézmények vezetői felett a kinevezési és a munkáltatói jogkört a székhely
intézmény magasabb vezetője gyakorolja.

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A nevelő, oktató munkában közvetlenül részt vevő alkalmazottak foglalkoztatása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv az irányadó. A székhely és
tagintézmények közalkalmazottai felett a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogkört a
székhely intézmény vezetője gyakorolja, a tagintézmények közalkalmazottainak kinevezése
előtt köteles a tagintézmény vezetőjének véleményét kikérni. A tagintézmények vezetői
munkahelyi vezetőnek minősülnek, feladatkörüket az intézményi SZMSZ szabályozza.
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
Galgagyörk: 104 hrsz épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak
Penc: 329/2, 330 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak
Püspökhatvan: 412 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó
A vagyon felett a tulajdonos önkormányzat rendelkezik, a tagintézmény-vezető a
feladatellátást szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek alapján
Püspökhatvan, 2012. július 17.
Záradék: Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2012. (VIII.01.)
Kt számú, Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2012. /VII. 27./ számú,
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2012. /VII. 17./ sz. Ökt
határozatával jóváhagyta.
Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.
Matejcsok Zsolt s.k. polgármester

Szabados Adrienn s.k jegyző

Králik József s.k. polgármester

Babinka Magdolna jegyző

Bátyi József polgármester

Blaskó Imréné jegyző

34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján - úgy határozott, hogy Püspökhatvan Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának alapító okiratát a határozat 1. sz. melléklete szerint módosítja, és elfogadja a 2.
sz. mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
Megbízza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá.
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosított, egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK) küldje el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

1. sz. melléklet

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
tartalmi követelményei szerint, valamint
Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt.
határozata alapján Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítja az alábbiak szerint.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA
Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása
Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása
Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Száma: 841105
2012. évi szakfeladatai száma, neve:
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok
választásával kapcsolatos tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az alkalmazottak foglalkoztatása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv.
rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói jogkört a jegyző
gyakorolja.
Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozatával hagyta jóvá.
Hatályba lépés időpontja: 2012. 07. 18.
Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

2. sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. 5 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
tartalmi követelményei szerint, valamint
Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt.
határozata alapján Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az alábbiak szerint fogadja el.

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA

Költségvetési szerv neve:

Püspökhatvan Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

A szerv rövid neve: Polgármesteri Hivatal Püspökhatvan
Székhelye és levelezési címe: 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.
Elérhetőségek:
- levelezési cím:

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

- telefon:

27/563-610, 27/329-685

- fax:

27/563-611

- e-mail:

puspokhatvan@invitel.hu

Illetékességi területe: Püspökhatvan település közigazgatási területe
Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Közfeladata: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 38. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása
Alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása
Államháztartási szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Száma: 841105
2012. évi szakfeladatai száma, neve:
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzatok
választásával kapcsolatos tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége /1/

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
Irányítója:

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testület
2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Az irányító képviselője:

Bátyi József polgármester

Alapítás módja:

Kiválással létrejött intézmény

Alapítás dátuma:

1990.12.11.

Alapító okirat kelte:

2003.08.05.

Képviselő-testületi határozat száma:

54/2003. (VIII. 05.) sz.

A költségvetési szerv vezetője: a jegyző, akit az önkormányzat képviselő-testülete a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Tv. Rendelkezései alapján nevez ki.
Jelenleg kinevezett vezető neve: Blaskó Imréné jegyző
Kinevezés időpontja:

1994. augusztus 1. – határozatlan idejű

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Az alkalmazottak köztisztviselők, foglalkoztatásukra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX tv. rendelkezései az irányadók. A köztisztviselők felett a munkáltatói
jogkört a jegyző gyakorolja.

A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
A feladatellátást szolgáló vagyon: 638 hrsz-ú épület 1/5 része, valamint a feladatellátáshoz
tartozó vagyontárgyak. A vagyon felett a fenntartó rendelkezik, a szerv vezetője a
feladatellátást szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. /V. 26./ sz. ÖKT r. szerint
Záradék: A módosítást Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
7/2012. /02. 10./ sz. Ökt határozatával, valamint a 34/2012. /VII. 17./ sz. Ökt határozatával
hagyta jóvá.
Hatályba lépés időpontja: 2012. 07. 18.

Bátyi József
Polgármester

Blaskó Imréné
jegyző

38/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt. határozat
A Püspökhatvan Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat és
intézményei 2012. I. félévi pénzügyi beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el.

Önkormányzat:
Bevételek:

Eredeti Módosított Teljesítés

Intézményi működési bevételek:
Közhatalmi bevételek:
Támog.ért. bevételek, átvételek:
Működési célú pe. átvétel:
Önkorm. költségv. támogatása:

15 071
66 557
44 072
270
100 105

15 071
66 557
44 072
270
107 416

Költségvetési kiegészítések:

58 310
1 640

Működési hitel,folyószámla hitel:

10 000

Működési bevételek összesen: 226 075
Felhalmozási és tőke jell. bevételek:
Felhalmozási célú pe.átvétel:

7 323
33 009
21 728

243 386

122 010

6 819
300

3 920
300

6
150

Felhalmozási bevételek összesen: 7 119

4 220

156

Kiegyenlítő, átfutó bevételek:

7

Bevételek összesen:
233 194
Nyitó pénzkészlet:
Bevételek mindösszesen:

247 606

122 173
4 005
126 178

5 875
1 477
34 540

5 844
1 189
16 663

172 940

80 862

8 397
3 200

6 169
1 431

9 341
2 000

13 753
2 000

9 926

Működési kiadások összesen: 227 770

242 182

122 084

Kiadások:
Személyi juttatások:
5 875
Munkaadókat terhelő járulékok:
1 477
Dologi és egyéb kiadások:
24 540
Irányító szerv alá tart. kv.szervnek
foly. kv.támogatás:
172 940
Támogatás ért. működési
célú pe. átadás:
8 397
Működési célú pe. átadás áll. kívülre: 3 200
Önkorm. által folyósított ellátás:
Tervezett tartalék:

Intézményi beruházások ÁFA-val
Tám. ért. felhalmozási célú pe. átad:

2 165
3 259

2 165
3 259

762
126

Felhalmozási kiadások összesen:

5 424

5 424

888

Kiegyenlítő, függő, finanszírozási
kiadások:

- 724

Kiadások összesen: 233 194

247 606

Záró pénzkészlet:

122 248
3 960

Polgármesteri Hivatal:
Bevétel:

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Irányító szervtől kapott támog:

29 862

29 862

13 852

29 862

29 862

13 852

Bevételek Összesen:
Kiadások:

Személyi juttatások:
Munkaadói járulékok:
Dologi kiadások:

18 046
4 546
7 270

Kiadások Összesen:

29 862

18 046
4 546
7 270
29 862

9 042
2 415
2 395
13 852

Általános Iskola:
Bevételek:

Eredeti

Intézményi működési bevétel:
Irányító szervtől kapott támog:
Bevételek:

Módosított

Tényleges

143 078

143 078

74
67 010

143 078

143 078

67 084

103 241
27 305
9 940
2 592

103 241
27 305
9 940
2 592

47 545
12 399
6 571

Kiadások:
Személyi juttatások:
Munkaadói járulékok:
Dologi kiadások:
Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Függő, átfutó, kiegy.kiadások:

569

Kiadások Összesen: 143 078

143 078

67 084

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

39/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzat
folyószámlahitel felvételéről döntött.

Képviselő-testülete

9.000.000

Ft

összegű

A hitel futamidejét 2012. szeptember 29.-2012.december 21.-ig határozza meg:
A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit
ajánlja fel.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért
hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően
- a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai
során figyelembe veszi.

A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból
és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik az 1990. évi
LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az
Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
40/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy - a
Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv. 6. sz. mell. 2.
pontja, valamint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatásáról szóló 4/2011. (III. 1.) BM r. alapján igényelhető támogatásról - pályázatot nyújt
be az önkormányzat működési hiányának finanszírozása érdekében. A határozat a pályázat
kötelező mellékleteként elektronikusan megszerkesztett formában kerül rögzítésre.
Határidő: szeptember 15.
Felelős: polgármester

41/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei
Kormányhivataltól Dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott aláírásával kapott XIV-B030/01356-1/2012 ügyszámú törvényességi felhívást jogosnak ítéli. Felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről tájékoztassa a felettes hatóságot.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

42/2012. (VIII. 29. ) sz. határozat
a 82/2004. (XI.16.) Ökt. számú határozattal elfogadott
Településszerkezeti Terv módosításáról
Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LCV. Tv.
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv.
7.§-ának (3) bek. b) pontjára tekintettel, továbbá hivatkozással a 253/1997. (XII. 20.)
Korm. Rendelettel közzétett OTÉK 2. §. (1) bekezdésében foglaltakra jelen Ökt.
határozatában a település igazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja
Püspökhatvan Község Településszerkezeti Tervének módosítására vonatkozó
mellékelt leírást, valamint a T-1/M jelű (m=1:10000) Településszerkezeti Terv
módosítása című tervlapot.
A Településszerkezeti Terv módosítása az elfogadást követő 60. napon lép hatályba.

A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a T-1 jelű tervlap
E határozat elfogadását követően a település igazgatási területén készülő Szabályozási
Terveket a Településszerkezeti Tervvel együtt kell alkalmazni.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

43/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
A Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról.
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású
Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását elfogadja.
/Az egységes szerkezetű SZMSZ a jkv mellékletében olvasható/
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
44/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közös
Fenntartású
Püspökhatvan-Penc-Galgagyörk
Általános
Iskola
Püspökhatvani
Tagintézményének HÁZIRENDJÉT az alábbi módosításokkal jóváhagyja: /dőlt betűs szöveg a
módosítás/
A Házirend 19. oldala az alábbiak szerint módosul:
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök az intézményvezető és a szaktanár
jogosult.
A mulasztás igazolható:
•

a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.

•

a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,

•

a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének
eleget tenni.

•

a tanuló az iskolát képviseli sporteseményen, kulturális rendezvényen stb.

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a
tanuló osztályfőnökét./19. old./

A

20.

old.

Az

alábbiak

szerint

módosul:

Az mulasztásról szóló igazolást a tanulók a hiányzás utáni első tanítási napon kötelesek
leadni, különben igazolatlan mulasztásnak számít.
Eljárásrend igazolatlan mulasztás esetén

• Egy óra igazolatlan mulasztás után az iskola értesíti a szülőt, a Gyermekjóléti
Szolgálat képviselőjét, a jegyzőt, mint a gyámhatóság képviselőjét.

• 10 igazolatlan mulasztás után a jegyző végzéssel felhívja a törvényes képviselőt a
mulasztás jogkövetkezményeire, 50 igazolatlan mulasztás után a jegyző az 1998. évi
LXXXIV tv. 15. § (1) bekezdése szerint jár el.
A 20. old. Az alábbi módosítást hagyja jóvá:
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a
250 órát. (11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) Aki ennél többet mulaszt, és emiatt nem
osztályozható, tantestület döntése alapján osztályozó vizsgára bocsátható. Ha a tantestület
nem engedélyezi az osztályozó vizsgát, a tanulót az évfolyam megismétlésére utasítja.
A 21. oldalon az alábbi módosítást:

• Tanulmányi kötelezettségek
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell
tennie, ha:
•

felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,

•

hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a
szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet.

•

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:

•

félévkor:

•

a tanítási év végén vagy a javítóvizsgák idején.

február 1 – 15.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012.08.31.

45/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2012. /I. 17./ sz. Ökt
határozatában kinyilvánított szándékát - Galgagyörkkel közösen kialakításra kerülő
Önkormányzati Hivatallal kapcsolatban – megerősíti az alábbiak szerint:
- A két település több évtizedes közös közigazgatási múltja, az összefonódott
oktatási intézmények működtetése, az infrastrukturális közös tulajdonú és
közös üzemeltetésű fejlesztések szempontjából előnyösnek tartja Galgagyörk
és Püspökhatvan községek által létrehozott Önkormányzati Hivatal
működtetését.
A két szomszédos település között a közlekedés költségkímélően akár autóval,
akár MÁV vagy VOLÁN járattal biztosítható, míg más települések társulásba
történő bevonásával a közlekedés költségnövelőbb és nehezebben oldható meg
tömegközlekedési járművel.
- Székhely településnek továbbra is Püspökhatvant jelöli meg.
- Szükségesnek tartja aljegyzői munkakör meghirdetését, valamint
lehetőségekhez mérten a jelenlegi (52 év átlag életkorú) 5 fős (4 előadó +
jegyző)) köztisztviselői létszám megtartását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
46/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szabadság u. 5. sz. mellett feliszapolódott árok kimélyítésére megbízást ad a GAVIT /2170
Aszód/ részére. Az előzetesen adott árajánlatot 640 000 Ft-ot elfogadja, kifizetését biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a közútkezelővel történt megegyezést követően rendelje meg
a munka elvégzését.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

47/2012. /VIII. 29./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati
tulajdonú Rákóczi u. 7/3. sz. ingatlan bérbeadásához, a hatályos bérbeadási feltételek alapján.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős :polgármester

49/2012./IX. 06./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az AVE
Hevesi Városfenntartó KFT – hulladékszállítási szolgáltató – részéről a lakosságot érintő II.
negyedéves díjkülönbözeti számlát 2012. évi költségvetése terhére, a településgazdálkodás
szakfeladatra terhelve kiegyenlíti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

50/2012. /10. 09./ sz. Ökt határozat
„Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő
törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy
rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga,
amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását
biztosítják, 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek
alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen
átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek.”
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a 2013. január
1. napjától működő Váci Járási Hivatal részére az önkormányzati tulajdonú Polgármesteri
Hivatalban Járási Kirendeltség működési feltételeihez az alábbi ingatlan- és ingó vagyont adja
használatba:
Püspökhatvan Község tulajdonát képezi a 638 hrsz-ú irodaház épület 1/5 része, mely a
Polgármesteri Hivatal működését biztosítja. A Polgármesteri Hivatal nettó alapterülete 193
m2, a kiszolgáló helyiségek száma: 12. Ebből iroda: 8 db a többi: folyosó, mosdók, konyha,
tárgyaló.
Átadásra kerül:
- 3 db, összesen 42 m2 nettó alapterületű irodahelyiség a munkavégzéshez szükséges
berendezési tárgyakkal /asztal, szék, szekrény/ 6 fő részére
- Internet hozzáférés, telefonhasználat, faxhasználat.
Az irodahelyiségek mellett az egyéb kiszolgáló helyiségek: konyha, mosdók, ügyfélváró
folyosó, - igény esetén - tárgyalóterem közös használatot biztosít a Polgármesteri Hivatal
dolgozóival.
A rezsi költségeinek megosztása külön megállapodásban kerül rögzítésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadásról szóló megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

.

51/2012. /10.09./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában álló 047/10 helyrajzi számú művelési ágú ingatlant értékesíteni
kívánja. A terület vételárát 200 000 Ft-ban határozza meg.

A képviselő-testület megbízza a jegyzőt az adás-vétel hirdetmény formában történő
megjelentetését intézze az illetékes hatósággal. Megbízza a polgármestert a hirdetmény
lejártát követően kössön adás-vételi szerződést a jogszabályi feltételeknek megfelelő vevővel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
52/2012. /10.09. /sz. Ökt határozat
1. Püspökhatvan Község Önkormányzata úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a
a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. A képviselő-testület megbízza a polgármester a csatlakozási nyilatkozat aláírásával, a
jegyzőt az EPER programban történő adminisztráció lebonyolításával.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

53/2012. /10.09./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott a Nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74 § (5) pontja alapján, hogy 2013. január 1.
napjától nem tudja vállalni a település közigazgatási területén lévő általános iskola működési
feltételeinek biztosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
54/2012. /10.09./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
103/2012. (X.1.) VM r. alapján pályázatot nyújt be a Helyi Leader Akciócsoporthoz a vidéki
örökség megőrzése keretében az önkormányzati tulajdonú, Püspökhatvan, Szabadság u. 27.
sz. alatt álló, helyi védelembe vett középület felújítására.
A pályázat elkészítésével Nagy-Kasza Ágnes pályázatírót bízza meg, felhatalmazza a
polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: 2012.november 15.
Felelős: polgármester
55/2012. /10. 25./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
január 1. napjával közös hivatalt hoz létre Galgagyörk és Váckisújfalu településekkel az
alábbiak szerint:
-

-

Székhelytelepülés Püspökhatvan
Jegyzői kinevezést a jelenlegi galgagyörki jegyző, aljegyzői kinevezést a jelenlegi
püspökhatvani jegyző kapjon
Galgagyörk és Váckisújfalu településen kirendeltség működjön
Az alkalmazásra kerülő köztisztviselők létszáma: 12 fő
A finanszírozás terén elsődlegesen az állami finanszírozás a működtetés alapja,
amennyiben a működés költségei meghaladják az állami finanszírozás összegét, úgy
az egyes önkormányzatok lakosságszám arányában járuljanak hozzá a
többletfinanszírozáshoz.
A kirendeltségek működtetését az önkormányzatok településenként biztosítsák.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben indokoltnak tartja, további
tárgyalások folytasson. A társulási okirat tervezetét képviselő-testületi ülés napirendjeként
meg kívánják vitatni.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

56/2012. /11.28./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési
koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:
-

Közös fenntartású önkormányzati hivatal működtetése
Közös fenntartású óvoda működési költségeinek biztosítása, fejlesztése pályázati
forrásból
TSZ irodaház épületrészének megvásárolása
A településfejlesztési feladatok pályázati források igénybe vételével
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
57/2012. /11. 28./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Püspökhatvan Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására készített MEGÁLLAPODÁS
tervezetben a következő módosításokat tartja indokoltnak, s annak megfelelően javasolja
elfogadni a végleges MEGÁLLAPODÁST:
-

-

-

II. 1.) utolsó bekezdés utolsó sor: … a hivatallal kapcsolatos pénzügyi feladatok
ellátását a székhely település pénzügyi ügyintézője végzi.
III. 1.) jogszabályi hivatkozás jelenleg nem hatályos. Javaslat: …. alkalmazásukkal
kapcsolatos egyéb kérdések körét, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően
külön megállapodásban rögzítik a felek
VI. 1.) bekezdése egészét módosításra javasoljuk a következő elvárások szerint: A
Hivatal feladatfinanszírozására kapott központi támogatás lakosságszám-arányosan
kerüljön felosztásra a települések között. A jegyző, aljegyző bérét a társult települések
lakosságszám arányában vállalják, a székhelytelepülésen a pénzügyi feladatvégzéshez
a társönkormányzatok részéről adott hozzájárulás tényleges összege kerüljön
rögzítésre.
VI. 3. 4. pont közüzemi költséget említ, javaslatunk minden település önkormányzata
a saját önkormányzati költségvetésében szerepeltesse a közüzemi költségeket. A
Hivatal költségvetésében a dolgozók bér és bérjellegű kiadásai, valamint a
munkavégzéshez szükséges dologi eszközök kiadásai legyenek tervezve.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett önkormányzatok
polgármestereivel további tárgyalást folytasson a MEGÁLLAPODÁS véglegesítésének
érdekében.
A képviselő-testület a MEGÁLLAPODÁS elfogadását követően hoz döntést a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának megszüntetéséről, valamint az új Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának elfogadásáról. A képviselő-testület 2012. 12.15-ig dönteni kíván e
témakörökben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

58/2012. /11. 28./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati
intézményeknél megtartott 2012. évi belső ellenőrzésekről készített 2012/1., 2012./2., 2012./3
sz. jelentést elfogadja. Felszólítja a jegyzőt, hogy a 2012/2 sz. jelentésben felsorolt
hiányosságok pótlásáról gondoskodjon. Határidő: 2012.12.31.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
64/2012. /11. 28./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Galgamácsa Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető (Üzemeltető)
Társulás által megvalósuló csatorna-beruházás beérkező számláinak finanszírozásához,
Püspökhatvan települést terhelő hozzájárulás összegét
Acsa-Csővár-GalgagyörkPüspökhatvan községek által a 4 település csatorna üzemeltetésére létrehozott amortizációs
alapból kívánja biztosítani.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Acsa Község Polgármesterét levélben kérje meg, hogy
az amortizációs alapból Püspökhatvan Önkormányzatát terhelő 230 397 Ft összeget a
Társulás 11742094-15767817 sz. számlájára utalja át.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
65/2012. /11.28./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a GalgagyörkPenc-Püspökhatvan nevelési-oktatási intézményi társulás feladatellátásához létrehozott
KÖZÖS FENNTARTÁSÚ PÜSPÖKHATVAN-GALGAGYÖRK-PENC ÁLTALÁNOS
ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATÁT MÓDOSÍTJA
Az 1. sz. melléklet szerint, egységes szerkezetben elfogadja a 2. sz. melléklet szerint.
Megbízza a polgármestert, és a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
írja alá.
Megbízza a jegyzőt, hogy a módosításhoz szükséges előterjesztést küldje meg a társulás
társtelepülései Penc és Galgagyörk Község Önkormányzata részére elfogadás végett. Az
egységes szerkezetű, hitelesített alapító okiratot a Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóságához (MÁK).
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
1. sz. melléklet
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján az alábbi alapító okiratot alkotja:
KÖZÖS

FENNTARTÁSÚ

PÜSPÖKHATVAN

-

GALGAGYÖRK-PENC-

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

2010. évi szakfeladatai neve, száma:
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852011

Galgagyörk tagintézményben felmenő rendszerben 1-4 évfolyamon iskolaotthonos oktatás
2012. január 1. napjától

Hatályba lépés időpontja: 2012. január1.
Püspökhatvan, 2012. november 28.

2. sz. melléklet

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV tv. 7-8-9-10-11 §-aiban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. II fejezetének rendelkezéseiben kapott felhatalmazás
alapján az alábbi alapító okiratot alkotja:
KÖZÖS

FENNTARTÁSÚ

PÜSPÖKHATVAN

-

GALGAGYÖRK-PENC-

ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szerv adatai:
Megnevezése:

Közös Fenntartású Püspökhatvan - GalgagyörkPenc - Általános Iskola

Székhelye, címe:

2682 Püspökhatvan, Iskola u. 6.

Tagintézmények címe:

2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 6.

2614 Penc, Rákóczi u. 29.
Székhely elérhetősége:

Tel./fax : 27/563-620
Tel: 27/563-621
E-mail: puspokhatvaniskola@invitel.hu

OM azonosítója:

032427

Működési körzete (felvételi
Körzete):

Galgagyörk, Penc, Püspökhatvan település

Intézmény típusa:

Általános Iskola

Szakágazgat száma:

Alapfokú oktatás 852010

2010. évi szakfeladatai neve, száma:
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852011

Galgagyörk tagintézményben felmenő rendszerben 1-4 évfolyamon iskolaotthonos oktatás
2012. január 1. napjától
- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (1-4 évf.)

852012

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
d./ törölve

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évf.)

852013

Püspökhatvan településen felmenő rendszerben 2011/2012. tanévtől 1. évfolyamtól
kezdődően
Galgagyörk: (1-4 évfolyam)
Penc: (1-4 évfolyam)
- általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
Oktatása (5-8 évf.)

852021

- SNI-s általános isk. tanulók nappali rendszerű nevelése,
Oktatása (5-8 évf.)

852022

a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)
d./ törölve
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű
Általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évf.)

852023

Galgagyörk: (5-8 évfolyam)
- általános iskolai napközi otthoni nevelés

855911

- Sajátos nevelési igényű tanulók általános isk.

855912

napközi otthoni nevelése

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi
otthoni nevelése
- Általános iskolai tanulószobai nevelés

855913
855914

- Sajátos nevelési igényű tanulók ált. iskolai tanulószobai
nevelése

855915

- Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. iskolai
tanulószobai nevelése

855916

- iskolai intézményi étkeztetés

562913

- munkahelyi étkeztetés

562917

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 910121
- Könyvtári szolgáltatások

910123

Közfeladata: Az általános iskolai nevelés, oktatás 8 évfolyamon történő biztosítása, a tanuló
érdeklődésének, képességeinek, tehetségének megfelelő felkészítése középiskolai, szakiskolai
továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre.
Szlovák nemzetiségi oktatás hagyományos nyelvoktató formában.
Sajátos nevelési igényű
a./ Testi érzékszervi súlyos, középsúlyos, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos
sajátos nevelési igényű tanulók, (BNO F.71, BNO F.72, BNO F84.0)
b./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerés funkciók, vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt
sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók (BNO F.70, BNO F81.0, BNO F.81.1, BNO
F.81.2, BNO F.81.3)
c./ A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI-s gyermekek, tanulók (BNO F.90)

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése fejlesztő
pedagógus segítségével.
Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, és integrált felkészítése.
Tanulók tankönyvellátása, tanulók szociális helyzettől függő ingyenes tankönyvellátása.
Iskolai napközis feladatok ellátása.
Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem végez.
Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő szerv,
pénzügyi-gazdasági feladatait és egyéb szellemi és
fizikai támogató tevékenységeit az önállóan működő
és gazdálkodó Püspökhatvan Polgármesteri Hivatal
- 2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25. - látja el.

Alapítók és fenntartók:

Galgagyörk Község Önkormányzata
2682 Galgagyörk, Rákóczi u. 12.
Penc Község Önkormányzata
2614 Penc, Rákóczi u. 15-17.
Püspökhatvan Község Önkormányzata
2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Alapítás éve: 2011.
Felügyeleti, irányító szerv:

Püspökhatvan

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
Címe:

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

Engedélyezett férőhelyek,
évfolyamok száma:

Galgagyörk
1-8 évfolyam

138 fő

Penc 180

fő

1-8 évfolyam
Püspökhatvan 208 fő
1-8 évfolyam
A Vezető kinevezési rendje:
Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola magasabb vezetője
Várszegi Imre
A kinevezés időtartama: 2012.01.01.-2017.07.31.
Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. Tv. alapján, vezetői
pótlék mértéke a közalkalmazotti pótlékalap 300 %-a.
/66/2011. /XII. 21./ sz. Ökt határozat/
A székhely intézmény vezetője, valamint a tagintézmény vezetője magasabb vezetőnek
minősül, kinevezésére nyilvános pályázat útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. Tv. és a végrehajtásáról szóló módosított 138/1992. (X.8.) Korm. r. alapján a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. képesítési előírásait figyelembe véve kerülhet sor. A
kinevezés feltétele, hogy a tagönkormányzatok képviselő-testületei minősített többségű
határozattal fogadják el a székhely település jelöltjét. A székhely intézmény magasabb
vezetője felett a kinevezést a székhely település: Püspökhatvan Község Önkormányzatának
képviselő-testülete gyakorolja, egyéb munkáltatói jog Püspökhatvan Község Polgármesterét
illeti. A tagintézmények vezetői felett a kinevezési és a munkáltatói jogkört a székhely
intézmény magasabb vezetője gyakorolja.

Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A nevelő, oktató munkában közvetlenül részt vevő alkalmazottak foglalkoztatása a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv az irányadó. A székhely és
tagintézmények közalkalmazottai felett a kinevezési és az egyéb munkáltatói jogkört a
székhely intézmény vezetője gyakorolja, a tagintézmények közalkalmazottainak kinevezése
előtt köteles a tagintézmény vezetőjének véleményét kikérni. A tagintézmények vezetői
munkahelyi vezetőnek minősülnek, feladatkörüket az intézményi SZMSZ szabályozza.
A feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezés joga:
Galgagyörk: 104 hrsz épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak
Penc: 329/2, 330 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó vagyontárgyak
Püspökhatvan: 412 hrsz-ú épület és udvar, valamint a feladatellátáshoz tartozó
A vagyon felett a tulajdonos önkormányzat rendelkezik, a tagintézmény-vezető a
feladatellátást szolgáló vagyon megóvásáért felelős az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletek alapján
Záradék: Galgagyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2012. (VIII.01.)
Kt számú, Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2012. /VII. 27./ számú,

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2012. /VII. 17./ sz. Ökt
határozatával jóváhagyta.
Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

Püspökhatvan, 2012. november 28.

66/2012. /11.28./ sz. Ökt. határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
42/2011. /VII. 11./ sz. Ökt határozatát módosítja az alábbiak szerint:
földhaszonbérleti szerződést köt Hoffmann József Püspökhatvan, Szabadság u. 113. sz. alatti
lakos állattartóval, az alábbi feltételekkel:
A haszonbérlet tárgya: Püspökhatvan belterület 722/5 hrsz-u szántó művelési ágú, osztatlan
közös tulajdonú az önkormányzat tulajdonát képező 976/17222 tulajdoni arányú
összességében 53,90 aranykorona értékű termőföld.
A haszonbérleti szerződés módosításának időpontja: 2012. december 1. tartama: 2013.
december 31.
A bérlet időtartamának lejártával a felek, kölcsönös egyezség alapján meghosszabbíthatják a
szerződést.
Haszonbérleti díj: 10000 Ft + ÁFA/év azaz Tízezer forint + ÁFA/ év.
Fizetési határidő: minden év március 31.
A haszonbérlet tárgyát képező területen kecskék, birkák részére nappali tartózkodást
biztosíthat. Felépítményt nem építhet, köteles betartani a természetvédelmi,
környezetvédelmi, talajvédelmi előírásokat.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a bérleti szerződés megszerkesztésével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
67/2012. /11. 28./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem
fogadja el az AVE Hevesi Városfenntartó Kft által 2013. évre a szemétszállítási díj mértékére
tett ajánlatot. A Képviselő-testület által elfogadásra javasolt díjemelési mérték az ágazati

infláció 2012. évi mértéke. Felhatalmazza a polgármestert, a határozatnak megfelelően
folytasson további tárgyalásokat az ajánlattevő szolgáltatóval. Amennyiben a tárgyalások
nem vezetnek eredményre, úgy 6 hónapos felmondási idővel felmondja a szerződést a
szolgáltatóval.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
68/2012. (12. 14.) sz. Ökt határozat

1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/
kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint
egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és
e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja*,
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a
törlesztéshez szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

69/2012. /12.14./ sz. Ökt határozata

1) Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk-Penc Általános Iskola működtetésére
vonatkozó intézményi társulási megállapodást 2012. december 31.-i határidővel megszűnteti.
2) A megszűntetésre vonatkozó megállapodás a határozat 1. sz. mellékletét képezi. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. sz. melléklet

Közoktatási Megállapodás Megszüntetése
mely létrejött egyrészről Püspökhatvan község Önkormányzata– 2682 Püspökhatvan,
Kertsor 25. - képviseletében: Bátyi József polgármester, Galgagyörk község
Önkormányzat – 2681 Galgagyörk, Rákóczi u. 12. – képviseletében: Matejcsok Zsolt
polgármester és Penc község Önkormányzata – 2614 Penc, Rákóczi út 15-17 –
képviseletében: Králik József polgármester között (továbbiakban együttesen: Felek) az alul
írt napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. Előzmények: Püspökhatvan község Önkormányzata, Galgagyörk község
Önkormányzata és Penc község Önkormányzata 2011. május 25-én közoktatási
intézményfenntartó társulást hozott létre.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2011. május 25-én kelt Társulási
megállapodás 18.) pontja alapján a társulás tagjainak közös megegyezésével a nevelésioktatási feladatokat ellátó intézményi társulást 2012. december 31. napjával
megszűntetik.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdése alapján a
3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az állam
átvállalja. A Közös Fenntartású Püspökhatvan-Galgagyörk –Penc Általános Iskola
jogutódja 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lesz
A Felek rögzítik, hogy a végleges elszámolás 2012. évi december 31-i fordulónappal a
2012. évi beszámoló a Magyar Államkincstár felé történő leadása után történik meg,
melyet befolyásol a Kistérség kiegészítő normatíva elszámolása.
3. A megállapodás megszüntetése 2013. január 1. napjától érvényes.
Felek kijelentik, hogy ezen megszüntető megállapodást, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt alulírott helyen és időben, felolvasás és értelmezés után képviselőik által
jóváhagyólag írták alá.

A megszüntető megállapodást a társult önkormányzatok a következő határozatokkal hagyták
jóvá:
Püspökhatvan:
69/2012. (12.14.) sz. határozata
Galgagyörk:
87/2012. (12.14.) sz. határozata
Penc :
172/2012. (12.13.) sz. határozata
Püspökhatvan, 2012. december 14.

…………………………………………
Bátyi József polgármester – Püspökhatvan

…………………………………………
Matejcsok Zsolt polgármester – Galgagyörk

……………………………………
Králik József polgármester - Penc

70/2012. /12. 14./ sz. Ökt. határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
épületbérleti szerződést köt a Püspökhatvan, Kertsor u. 25. sz. alatt álló Irodaház üresen álló
épületrészére Filip György (Gordiusz Kft) Felszámolóval.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalást folytasson Filip György felszámolóval a
bérleti díj összegének megállapítására, a szerződés tartalmi elemeinek rögzítésére, valamint a
szerződés aláírására. A szerződés kezdő időpontja: 2013. január 1.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

