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MEGHÍVÓ

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testületét ülésre összehívom, melyre
tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme /Püspökhatvan, Kertsor u. 25./
Az ülés időpontja: 2013. május 15 /szerda/ 17.00 óra
Napirendi pontok:
1./ Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének megvitatása, elfogadása
2./ Folyószámlahitel felvételének lehetőségéről tájékoztatás
3./ Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
4./ Óvodavezetői állás meghirdetéséről döntéshozatal
5./ Egyebek:
5.1. Falunap program szervezésének megbeszélése
5.2. Falugyűlés, falufórum tartásának szükségessége
5.3. Művelődési Ház felújítására pályázat beadása
5.4. Penc Község Önkormányzata pályázatának támogatása
5.5. Aktuális tájékoztatók
6./ Zárt ülés – egyéni kérelem megvitatása
A napirendekhez elektronikus előterjesztés mellékelten csatolva.

Püspökhatvan, 2013.május 10.
Üdvözlettel:
Bátyi József
polgármester

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május15.-én
17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Margetán
Imre, Pál Lajos, Varga János, Várszegi Imre, Blaskó Imréné aljegyző. Bátyi József
polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fő
képviselő és a polgármester jelenlétével.
A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére: Bátyi János és Pál Lajos
képviselőket javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőjének, melyet a képviselő-testület egyhangúlag
elfogad.
A polgármester javaslatot tesz a tárgyalandó napirendi pontokra, megkérdezi, van-e javaslat új
napirendi pont felvételére. A Képviselők részéről nem volt további napirend felvételére
javaslat.
Javasolt napirendi pont:
1./ Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének megvitatása, elfogadása
2./ Folyószámlahitel felvételének lehetőségéről tájékoztatás
3./ Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
4./ Óvodavezetői állás meghirdetéséről döntéshozatal
5./ Egyebek:
5.1. Falunap program szervezésének megbeszélése
5.2. Falugyűlés, falufórum tartásának szükségessége
5.3. Művelődési Ház felújítására pályázat beadása
5.4. Penc Község Önkormányzata pályázatának támogatása
5.5. Aktuális tájékoztatók
6./ Zárt ülés – egyéni kérelemben való döntéséhez önkormányzati javaslat
A Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokat módosítás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Elfogadott napirendi pontok tárgyalása:
1./ Az Önkormányzat vagyongazdálkodási tervének megvitatása, elfogadása
Bátyi József polgármester: A Pest Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési
Főosztályától törvényességi felhívást kaptunk, melyben mulasztásos törvénysértést követtünk
el, mert nem teljesítettük az előterjesztésben rögzített jogszabályi előírásokat. Az
önkormányzat ismert célkitűzéseit, gazdálkodását ismerve, figyelembe véve a jogszabályi
előírásokat elkészült egy tervezet. A részletesen leírt előterjesztést nem kívánom
megismételni, mindenki elektronikusan megkapta és tájékozódhatott róla, majd a
jegyzőkönyvbe beemelésre kerül. /Az előterjesztés beemelése/

“1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény /továbbiakban: Nvtv/ 9. § (1)
bekezdése meghatározza az Önkormányzat számára, hogy az önkormányzati vagyonnal
történő rendeltetésszerű, felelős módon történő gazdálkodás biztosításának céljából közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.
A vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi.
2. Az Nvtv 18. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a rendelete alapján
forgalomképtelennek minősülő vagyonából rendeletben köteles megjelölni azokat a
tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyek az 5 § (4) bekezdése szerint nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak
minősít.
„Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2.
mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében
ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.” (5.§.(4))
A 2. sz. melléklet szerint:
„I. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó
állami tulajdonban álló társasági részesedés
„II. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó
vagyonelemek illetve a hazai állati génbank-hálózat részét képezi.
a) A 100%-ban az állam tulajdonában álló
aa) védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű erdő,
ab) a gazdasági elsődleges rendeltetésű természetes erdő, természetszerű erdő és származék
erdő természetességi
állapotú 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő.
b) A 100%-os állami tulajdonban lévő olyan génmegőrző gyűjtemény, amely a hazai növényi
génbank-hálózat,
c) Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról
szóló törvényben meghatározott
levéltári anyag.
III. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő
műemlékek és műemlék együttesek.””
Kérem a képviselő-testületet, hogy véleményezze, majd hozzon döntést.
A Képviselő-testület tudomásul vette az írásos előterjesztést, érdemi hozzászólás nem volt,
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
22/2013. /05. 15./ sz. Ökt határozat

Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Püspökhatvan Község
Önkormányzatának Vagyongazdálkodási tervét – a határozat melléklete szerint – elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉP – ÉS
HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

2013-2023
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI tv. (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése, az Alaptörvény, valamint az
Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét az alábbiak
szerint határozza meg:
Bevezetés
A vagyongazdálkodási terv feladata, hogy kijelölje a vagyongazdálkodás különböző területein
szükséges intézkedések irányvonalát, valamint a jövőre vonatkozóan megfogalmazza a
hatékony felelős vagyongazdálkodás legfontosabb célkitűzéseit.
Alapvető cél:
• A biztonságos feladatellátás feltételeinek megteremtése;
• Kiszámítható és átlátható gazdálkodás,
• Pénzügyi egyensúly biztosítása,
• A vagyon értékének megőrzése, növelése,
• A vagyon piacorientált bérbeadására törekvés,
• A vagyonelemek piaci értéken történő értékesítése,
• A gazdaságosan nem hasznosítható vagyonelemek értékesítése.
I.
A vagyongazdálkodás alapjául szolgáló alapvető központi és helyi jogszabályok
Magyarország Alaptörvényének 38. cikke rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok
tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek
szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a
jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembe vétele. A nemzeti vagyon megőrzésének
védelmének és a nemzeti vagonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit sarkalatos
törvény határozza meg.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.) 7. 0 (1) – (2) bekezdése szerint
a nemzeti vagyon –ezen belül az önkormányzati vagyon – alapvető rendeltetése a közfeladat
ellátásának biztosítása. A nemzeti vagonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell
gazdálkodni. Az Nvtv. ). § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak a vagyon
fentiek szerinti rendeltetés biztosítása céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervet kell készíteni.
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) megfogalmazza az
átláthatóság követelményét.
Az Áht. Végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. új szabályokra határoz meg az
önkormányzat számára. Elkülönülten kell tervezni és kezelni az önkormányzat és az általa
irányított
költségvetési
szervek
költségvetési
bevételeit
és
kiadásait.
A

kötelezettségvállalásokat, pénzügyi ellenjegyzéseket a végrehajtási rendelet rendelkezéseinek
megfelelően kell kezelni. A vagyont fő szabályként az önkormányzat könyveiben kell
nyilvántartani.
Az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló többször módosított 1/2002. (II. 05.) sz. Ökt
rendelet.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2008. (V. 26.) sz.
Ökt. rendelet
II.
A vagyongazdálkodás vagyonelemek szerinti csoportosítása
A helyi önkormányzat vagyona:
1. törzsvagyon vagy
2. üzleti vagyon
A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja.
Csoportjai:
1.1. Kizárólag önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen nemzeti vagyon:
• Helyi közutak és műtárgyaik,
• Helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok,
• Helyi önkormányzat tulajdonában álló – külön törvény alapján részére átadott – vizek,
közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket
1.2. Az önkormányzat tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű nemzeti vagyon körébe Püspökhatvan Község Önkormányzata esetében
vagyonelem nem tartozik, így a Nvtv 18. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján
nem szükséges az „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 6/2008. (V. 26.) sz. Ökt. rendelet” módosítása.
1.3. Az önkormányzat tulajdonát képező, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe
tartozó vagyonelemek:
• A helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű
• A helyi önkormányzat tulajdonában álló, a képviselő-testület és szervei, az
önkormányzat által fenntartott közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatellátását szolgáló épület,
• Azon vagyonelemek, melyeket az önkormányzat rendelete korlátozottan
forgalomképesnek minősített.
Az 1.1 és az 1.2 csoportba tartozó vagyonelemek fenntartásáról és karbantartásáról
folyamatosan gondoskodni kell. E vagyonelemek felett a rendelkezési jog gyakorlását a
jogszabály feltételekhez köti. Azaz a Nvtv-ben meghatározott kivétellel nem idegeníthető el
vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön
jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy
ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított

vezetékjog kivételével nem terhelhető meg, biztosítékul nem adható, azon osztott tulajdon
nem létesíthető.
Az éves vagyongazdálkodási irányelvek meghatározásakor tételesen vizsgálni kell, hogy
melyek azok a vagyontárgyak, ahol a besorolás indoka fennáll, avagy a körülmények
változása folytán szükséges a besorolás megváltoztatása.
Az 1.3. csoportba tartozó vagyonelemek, mint korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felett
a törvényben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet
rendelkezni. Az e csoportba tartozó közművek, intézmények és középületek esetében
biztosítani kell a vagyonmegóvást, a vagyon értékmegőrző fenntartását és hasznosítását a
közfeladat, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásának biztosítása céljából.
E vagyonelemek hasznosítása történhet használatba adással, bérbeadással, valamint
vállalkozási tevékenység folytatásával. Mindezeket az önkormányzat kötelező feladatának
veszélyeztetése nélkül kell lefolytatni.
2.

Az önkormányzat tulajdonát képező, forgalomképes üzleti vagyonnal az önkormányzat –
a jogszabályokban meghatározott keretek között – szabadon rendelkezik. E
vagyonelemek hasznosítása történhet elidegenítéssel, valamint használatba adással,
bérbeadással, illetve vállalkozási céllal.

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának fő területei:
•
•
•
•

A vagyon növekedésének, gyarapításának elősegítése (beruházás, fejlesztés, adomány
elfogadása, térítésmentes juttatás stb.)
A meglévő vagyon fenntartása (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)
Vagyonhasznosítás (bérbeadás, haszonbérlet, használatba adás)
Értékesítés, csere
III.
Középtávú vagyongazdálkodási célok meghatározása (2013-2018)

1. Az önkormányzati vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó,
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és
költségtakarékos működtetés, a vagyon értékének megőrzése, állagának védelme,
értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló
vagyontárgyak értékesítése.
3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselőtestület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
4. A vagyonhasznosítás alternatívái:
a.) Használatba adás, bérbeadás: a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosítása elsősorban
bérleti,
haszonbérleti szerződés keretében történhet. Az önkormányzat
által nem használt és bérlet útján sem hasznosított ingatlanok esetében
törekedni kell arra, hogy minél
rövidebb ideig legyen kihasználatlan
állapotban.
b.) A vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél a
vagyonrendelet és a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell

eljárni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési
kiadások, fejlesztési célú hitelek törlesztésének fedezetéül, valamint fejlesztési
célú pályázatok önerejeként szolgálhat.
5. Az önkormányzat vagyonában történő változások nyomon követése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás naprakészségére.
6. A meglévő épületállomány üzemeltetési költségeinek csökkentése, energia
megtakarítást eredményező felújítási munkák elvégzése – elsősorban pályázati forrás
igénybe vételével – energetikai tanulmányban foglaltak alapján.
7. A fenntartott intézmények részére a feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések,
felszerelések biztosítása.
8. Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten elő kell segítenie a munkahelyteremtő
vállalkozások letelepítését arra alkalmas terület vagy ingatlan biztosításával.
9. Az önkormányzatnak lehetőségeihez mérten elő kell segítenie a fiatalok letelepedését.
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2013-2023)
1. A hosszú távú vagyongazdálkodási terv alapjául a középtávú vagyongazdálkodási terv
szolgál.
2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem
előtt kell tartani azt, hogy ne eredményezzen vagyonfelélést.
3. A piaci helyzet ismeretében minden évben felül kell vizsgálni az értékesítendő, illetve
a más módon hasznosítandó vagyonelemeket.
4. Az önkormányzat számára kedvező, a vagyongyarapodást eredményező pályázati
lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni.
5. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak
megóvására, felújítására kell fordítani.
Püspökhatvan, 2013. május 15.
Bátyi József
polgármester

2./ Folyószámlahitel felvételének lehetőségéről tájékoztatás
Bátyi József polgármester: Az OTP Budapesti Régiójától személyesen keresett meg két
pénzügyi tanácsadó akik tájékoztatást adtak az önkormányzat által igényelhető folyószámla
hitel 2013. évben érvényben lévő feltételeiről. Lényegi változás a korábbi évek feltételeihez
képest, hogy csak 2013. szeptember 30-ig köthető szerződés, a kamat kb. 7-8 %, az
önkormányzat helyi bevételeinek 25 %-át tudják biztosítani, illetve hitelfedezet is szükséges.
I. féléves gazdálkodásunk még nem indokolja folyószámla hitel felvételét, erről tájékoztattam
is a tárgyaló partnereket. Természetesen én egyedül nem rendelkezem döntési lehetőséggel,
ezért a képviselő-testület döntésére van szükség. Amiért napirendre került ez a téma az, hogy
az elmúlt években folyamatosan rendelkeztünk ilyen hitellel, ami ez biztosíték volt a
gazdálkodásunkban. Kérem a képviselő-testület véleményét.

Bátyi János képviselő: amennyiben az I. féléves gazdálkodásunk pozitív, azonos a
véleményem a polgármesterével abban, hogy egyelőre nincs rá szükségünk. Térjünk vissza rá
akkor, amikor a gazdálkodásunk indokolttá teszi.
A képviselő-testület részéről több érdemi hozzászólás nem volt, a napirend lezárásra került
azzal, hogy amennyiben indokolt lesz, akkor újra tárgyalják a napirendet.
3./ Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Bátyi József polgármester: A képviselő-testület februárban hozott döntést arról, hogy
megszünteti az óvoda fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulást és önállóan
működteti tovább. Ahhoz, hogy 2013.07.01. napjától törvényes keretek között működhessen
el kell fogadni az intézmény alapító okiratát, melynek tervezetét elektronikusan elküldtünk.
Amennyiben van hozzászólás, kérem mondják el.
Érdemi hozzászólás nem volt a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi
döntést hozta.
23/2013./05.15./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
07.01. napjától létrehozza a Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményt.
Alapító okiratát a határozat mellékletében rögzített módon elfogadja.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a MÁK törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás során a
hiánypótlást, amennyiben nem érdemi döntést igényel, elvégezze.
Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

ALAPÍTÓ OKIRAT
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, továbbá Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21. §-a alapján, A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet és A szakfeladatrendről és az állami szakágazati rendről szóló 56/2011 (XII.31)
NGM. rendeletekben foglaltakra figyelemmel, a Püspökhatvani Eszterlánc Egységes
Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratát a következők szerint alkotja meg:
1.) A költségvetési szerv azonosító adatai
•

A költségvetési szerv megnevezése:

Püspökhatvani Eszterlánc Egységes
Óvoda-Bölcsőde

Székhelye:

2682 Püspökhatvan, Szabadság u. 33.

•

A költségvetési szerv alapítója és fenntartója: Püspökhatvan Község
Önkormányzata
Székhelye:

•

•

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

A költségvetési szerv felügyeleti és:
irányító szerve:

Püspökhatvan Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

címe:

2682 Püspökhatvan, Kertsor u. 25.

A költségvetési szerv illetékessége,
működési köre:

Püspökhatvan

Község

közigazgatási

területe
Férőhely esetén más területről is fogadhat
gyermekeket.
•

Típusa:
óvoda

Többcélú közoktatási intézmény: egységes
bölcsőde

2.) Az alapítás dátuma:

2013. július hó 01. napja

3.) Jogelőd intézmény:

Közös Fenntartású Penc-Galgagyörk
Püspökhatvan Egységes Óvoda Bölcsőde
2614 Penc, Rákóczi u. 15-17.

4.) Költségvetési szerv közfeladata a köznevelési törvény szerint:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. §-a szerint három éves kortól a
tankötelezettség kezdetéig az iskolába járáshoz szükséges fejlettségi szint eléréséig nevelő
intézmény.
4.1.) A költségvetési szerv alaptevékenysége:
•

Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.

A gyermek: - testi-értelmi, mentális és közösségi életre való beilleszkedésének
segítése,
- a gyermek sokoldalú, harmonikus fejlesztése
- a gyermek személyiségének kibontakoztatása, valamint
- mindazon képességeknek a fejlesztése, amelyek a gyermeket alkalmassá
teszik
iskolai tanulmányainak megkezdésére
•

Bölcsődei ellátás egy gyermek csoportban, melyben a gyermeklétszám nem haladja
meg a 20 főt, és a 3 év alatti 2. életévüket betöltött gyermekek száma nem több ötnél
– a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/M §-ában meghatározott egységes óvodabölcsődei ellátás.

•

Integrált óvodai nevelés (logopédiai fejlesztés, halmozottan hátrányos és hátrányos
helyzetű, veszélyeztetett gyermekek integrált nevelése.

•

Nemzeti etnikai kisebbségi nevelés.

•

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, valamint az óvodában nevelt gyermekek
(későbbi) iskolai sikerességének elősegítése érdekében megvalósul a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű elsősorban a roma gyermekek, a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrált oktatása. Egymás kultúrájának megismerését szolgáló és
más tolerancia-erősítő programok megvalósítása révén nő a gyermekek elfogadó és
multikulturális szemlélete, és csökken az előítélet.

•

Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok.

•
•

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése.
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a
viselkedésfejlődésnek organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.
A megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése.
Organikus és nem organikus okok miatt sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.
Gondoskodás
az
eltérő
beszédfejlődésű
és
beszédhibás
gyermekek
beszédkorrekciójáról, valamint a dyslexiás, dysgráfiás és dyscalculiásproblémékkal
rendelkező gyermekek fejlesztéséről.
Különleges gondozás keretében gyógypedagógiai feladatok ellátása.
Gondoskodik a különböző képességű, illetőleg az eltérő ütemben fejlődő gyermekek
egyéni fejlesztéséről, integrált keretek között fogyatékos gyermeket, illetve más
fogyatékos gyermeket is nevel az intézmény. Beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztő pedagógus
segítségével.

•
•
•
•
•

•

Logopédiai ellátás

Az érzékszervi (beszédfogyatékos) SNI-s gyermek nevelése a többi gyermekkel együtt
integráltan történik.
Egyé, különös gondozást igénylő esetben az óvoda személyi és tárgyi feltételeit figyelembe
véve egyéni elbírálás alapján történik a felvétel.
Az SNI-s gyermek neveléséhez-oktatásához szükséges speciális szakképzettséget igénylő
szakembert az utazó gyógypedagógus hálózat útján biztosítják.

4.2.) Államháztartási szakágazati besorolása:

851020 óvodai nevelés

4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladat rend szerinti besorolása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
851000
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
889101
Bölcsődei ellátás
851011
Óvodai nevelés

A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó,
a teljes óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magában
foglaló óvodai nevelési tevékenységgel kapcsolatos feladatok.
851013
Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
ellátása
4.4.) A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5.) Felvehető maximális gyermeklétszám:
75 fő
A fenntartó engedélyével a maximális gyermeklétszám
20%-kal növelhető
5.1) Csoportok száma:

3 - három
egységes óvodai-bölcsődei csoport
középső csoport
nagy csoport

6.) Gazdálkodási besorolása:
szerv.

Önállóan

működő

költségvetési

Pénzügyi, gazdasági feladatait a
Püspökhatvani Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
6.1.) Jogállása:
személy

Szakmai ügyekben önálló jogi

7.) A költségvetési szerv működési időtartama:

Határozatlan idejű

8.) Költségvetési szerv vezetőjére, foglalkoztatottjaira vonatkozó jogviszony:
8.1. Az intézményvezetőt Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevezi ki pályázat útján - határozott - 5 éves időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a Kjt. végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.)
kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a
Polgármester gyakorolja.
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2013. /V. 15./ sz. Ökt
határozatával
úgy határozott, hogy a 2013. július 1-i hatállyal létrehozott Püspökhatvani Eszterlánc
Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására határozott idejű magasabb
megbízást ad Margetán Imréné - jelenleg tagóvoda-vezető - részére.
Bérezése: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1990. évi XXXIII. Tv rendelkezései alapján.
Vezetői pótléka: a pótlékalap 200 %-a.
A megbízás időtartama: 2013. július 1.-től az óvodavezetői pályázat elbírálásáig, az új
magasabb vezetői kinevezésig.

8.2. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

A foglalkoztatottak közalkalmazottak, akik jogállását a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
/módosított/ 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítják meg.
8.3. A költségvetési szerv képviseletére jogosult: az Óvodavezető, távollétében az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes.
9.) A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési joga:
A feladatellátáshoz biztosított vagyon:
Ingatlan: Püspökhatvan 38 és 39/2 hrsz óvoda és udvar
Egyéb állóeszköz, vagyontárgy, ingóság: a mindenkori vagyonleltár szerint.
9.1.A vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a
feladatainak ellátásához szabadon használhatja. Az intézményi vagyon felett a rendelkezési
jogot Püspökhatvan Község Önkormányzata gyakorolja, az önkormányzatnak a mindenkori
hatályos vagyon rendeletében foglaltak szerint rendelkezik.
Záradék: Püspökhatvan község Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2013. (05. 15.) sz.
Ökt határozatával jóváhagyta
Püspökhatvan, 2013. május 15.
Bátyi József
polgármester
4./ Óvodavezetői állás meghirdetéséről döntéshozatal
Bátyi József polgármester: Az óvodai intézményi társulás megszűnésével – bár van
kinevezett óvodavezetőnk – meg kell hirdetni az új óvoda vezetői állást. A pályázati eljárás
lebonyolítása a jegyző, vagy aljegyző feladata az önkormányzati döntés alapján. Kérem a
döntést a pályázati eljárás elindításához.
A képviselő-testület tagjai részéről támogató volt a hozzáállás, érdemi hozzászólás nem volt,
egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozták:
24/2013. /V. 15./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői állására.
A pályázat feltételei:
- óvodapedagógusi felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi szakképesítés
A pályázat további részleteit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
rendelkezései alapján kell megállapítani.
A munkakör betöltésének kezdő időpontja: 2013.08.01.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bátyi József polgármester: Még mindig az óvodai változásokkal folytatjuk. Az óvodai
társulással 06.30. napjával megszűnt a tagóvoda vezetőnek a kinevezési jogviszonya. A
pályázati eljárás lebonyolításáig szükséges megbízott vezető alkalmazása. Javaslom a
jelenlegi vezetőnek, Margetán Imrénének adjunk határozott idejű óvodavezetői megbízást a
jelenleg érvényes vezetői feltételekkel.
A képviselő-testület tagjai támogatták a javaslatot, 7 igen, egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozták:
25/2013. /V. 15./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, a 2013. július
1-i hatállyal létrehozott Püspökhatvani Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetői
feladatainak ellátására határozott idejű magasabb megbízást ad Margetán Imréné - jelenleg
tagóvoda-vezető - részére.
Bérezése: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1990. évi XXXIII. Tv rendelkezései alapján.
Vezetői pótléka: a pótlékalap 200 %-a.
A megbízás időtartama: 2013. július 1.-től az óvodavezetői pályázat elbírálásáig, az új
magasabb vezetői kinevezésig, maximum 2013. augusztus 31-ig.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Egyebek:
5.1. Falunap program szervezésének megbeszélése
5.2. Falugyűlés, falufórum tartásának szükségessége
5.3. Művelődési Ház felújítására pályázat beadása
5.4. Penc Község Önkormányzata pályázatának támogatása
5.5. LEADER pályázatok támogatása
5.6. aktuális tájékoztatók
5.1.Falunap program szervezésének megbeszélése
Bátyi József polgármester: településünk éveken át a 2006-ig alkotótábort szervezett
nyaranta, mely összekovácsolta a település lakosságát. Azóta nem volt semmilyen nagyobb,
közösségkovácsoló rendezvény. A lakosságtól érkező jelzések alapján igény van falunapra,
ezért kérem a képviselő-testületet, gondolkodjunk közösen a megvalósítást illetően.
Előzetesen én már néhány témakörben tájékozódtam: pl. vadhúst a vadászok, marhahúst a
ComAgro vezetője ajánlott fel. Programok terén: helyi csoportok, vendégcsoportok,
sztárvendég, kézművesek, gyerekprogramok szerepelnének. Amennyiben a képviselő-testület
támogatja az elképzelést, javasolnám szeptember 7. napját szombatot. A helyszínre
vonatkozóan több lehetőség lenne, ki kell választani a legoptimálisabb helyszínt. Általános
Iskola, Öreg Iskola, Szabadidőpark, Művelődési Ház, sportpálya, ezek az önkormányzati
tulajdonú területek. Kérem a véleményeket.
Bátyi János képviselő: az elképzelést én támogatom, próbáljuk meg, szüksége van a
településnek a közösségi rendezvényekre. Jó lenne külső támogatókat is megnyerni a
feladathoz, mert sok embert igényel a lebonyolítása

Várszegi Imre képviselő: A helyszínt illetően én javasolnám az Általános Iskolát és
környezetét, bár
mint iskolaigazgató kicsit magunk ellen beszélek, de talán ez lenne a legideálisabb helyszín.
Biztosítható a vendégek kulturált étkeztetése, nagy a parkos terület, színpad helye a pályán
adott. Ami viszont lényeges, hogy a hétfői iskolakezdéshez mindent rendbe kell tenni.
Bátyi József polgármester: A javaslatot támogatom, de azért megnézzük majd a többi
lehetőséget is. A szabadidő park lenne a legalkalmasabb, de ott nincs elektromos áram, WC
lehetőség, vízvételi lehetőség, zárt terület az öltözéshez, vendéglátáshoz, a színpadot újra kell
rakni, mert elkorhadtak a deszkái.
A sportpályát a sportolók építik, komfortosítják, biztos vagyok benne, nem örülnének annak,
hogy ott nagy tömeget szórakoztassunk különböző eszközök felállításával.
Öreg iskola területe szintén alkalmas lenne, de ott az épületek olyan szintű felújítást
igényelnének, hogy közösségi célnak megfeleljenek, amivel anyagilag jelenleg nem tudunk
megbirkózni.
Elhangzott javaslatként, hogy vonjunk be másokat is – önkormányzati dolgozókat, helyi
kereskedőket, csoportok vezetőit, tagjait – a szervezésbe, én ennek megfelelően indítanám.
A képviselő-testület az alapelvben egységes volt, legyen FALUNAP szeptember 7.
napján, koordinátora a polgármester.
5.2.Falugyűlés, falufórum tartásának szükségessége
Bátyi József polgármester: Ebben az évben még nem tartottunk falugyűlést. Ennek
megtartására javaslom: május 22. 18.00 óra. Az önkormányzati gazdálkodás-, a
költségvetésről készült beszámoló, valamint az önkormányzati feladatokról tartott beszámoló
után javasolnám, hogy hívjuk meg a Acsai Rendőrőrs Parancsnokát, aki tájékoztatást ad a
polgárőrség megszervezésével kapcsolatos feladatokról. Meghívnám a régi polgárőrség tagjait
vezetőit, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy új szervezeti felépítésben, hatékony szervezet
jöjjön létre. Ezt az elmúlt időszak brutális betörései indokolják.
A Képviselő-testület a falugyűlés, falufórum megtartására tett javaslattal egyet értett.
5.3.Gyermekjóléti Szolgálat működtetése feltételeinek megvitatása
Bátyi József polgármester: Korábban a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat a DTÖKT
keretén belül szerveződött mikrotérségi társulás keretében 12 település társulásával oldottuk
meg. Július 1-től a megváltozott jogszabályi követelményeknek megfelelően újra kell
szervezni a társulást e feladatok ellátására. Kérdésem, hogy önkormányzatunk ebben a
formában szeretné-e tovább is ellátni a feladatokat, vagy esetleg egyénileg, más formában? A
többi önkormányzat továbbra is támogatja a társulásos feladatellátást, Váchartyán vállalta a
gesztorságot a továbbiakban is.
A képviselő-testület részéről ellenvetés, más javaslat nem volt, egyhangú, 7 igen szavazattal
az alábbi határozatot fogadták el:
26/2013. /V. 15./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy továbbra
is az EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT” GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGíTŐ TÁRSULÁS keretében

kívánja megoldani a gyermekjóléti és családsegítő feladatokat. Elfogadja Váchartyán
gesztorságát, valamint azt, hogy éves szinten társulási tagdíjat fizet. A társulási megállapodás
tervezetét újra napirendre tűzi, majd hoz végleges döntést. Felhatalmazza a polgármestert ez
ügyben további tárgyalások folytatására.
5.4.Penc Község Önkormányzata pályázatának támogatása
Bátyi József polgármester: Penc Község Önkormányzata a közös fenntartású óvoda
megszűnésével szeretne 1 fő létszámleépítésre pályázatot benyújtani. Ebben szükséges a
társtelepülés hozzájárulása is. Az előterjesztésben elküldött határozati javaslat elfogadását
támogatom.
A képviselő-testület részéről ellenvetés nem volt, egyhangú döntéssel, 7 igen szavazattal a
következő határozatot fogadta el:

27/2013./V. 15./ sz. Ökt határozat
Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja
Penc Község Önkormányzatának az alábbi tartalmú határozati javaslatát:
1.)
Penc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös Fenntartású PencGalgagyök –Püspökhatvan Egységes Óvoda-Bölcsőde intézménynél egy óvónői álláshely - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja
alapján történő - megszüntetésével, 2013. június 1-től egy fő létszámleépítést rendel el.
Megbízza az intézményvezetőt, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedést
hajtsa végre. A Képviselő-testület az intézmény összesített létszámkeretét 29 főről 28 főben
állapítja meg.
2.) Penc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló CCIV. törvény 3. mellékletének 6. pontjában meghatározott feltételek
alapján, a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.14.) BM rendeletben
foglalatra tekintettel a Közös Fenntartású Penc-Galgagyök –Püspökhatvan Egységes ÓvodaBölcsőde intézményében 2013. június 1-től egy fő létszámcsökkentéssel kapcsolatos e
határozat 1. pontja alapján egyszeri költségvetési támogatást igényel.
A támogatás iránti igényt a Közös Fenntartású Penc-Galgagyök –Püspökhatvan Egységes
Óvoda-Bölcsőde intézménye vonatkozásában nyújtja be az önkormányzat, a létszámleépítéssel
érintett óvónői álláshelyen egy fő felmentésével kapcsolatban felmerült költségeire (bérének
és végkielégítésének összege erejéig).
A létszámleépítéssel érintett közalkalmazott továbbfoglalkoztatására az önkormányzat
fenntartói körébe tartozó költségvetési szerveknél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen vagy a tervezett új
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs
lehetőség.
A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményeinek tervezhető
létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és ennek ismeretében döntött
az intézmény létszámcsökkentéséről a 2013. évre vonatkozóan.

A megszüntetett álláshelyet a Képviselő-testület legalább öt évig nem állítja vissza, kivéve, ha
jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét) adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2013. évi
II. fordulójában, a kifizetésre kerülő dolgozói juttatás visszaigényléséhez a pályázat
benyújtásáról intézkedjen.
Határidő: értelemszerűen, a létszámcsökkentési pályázat benyújtására 2013. szeptember 27.
Felelős: intézményvezető és polgármester

5.5.aktuális tájékoztatók
Bátyi József polgármester:
a.) Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Majorkert 7. sz. alatti lakás bérleti
jogviszonyának megszüntetése folyamatban van, június 30-ig kapott határidőt
a bérlő a kiköltözésre, így hamarosan sor kerülhet az adás-vételi szerződés
megkötésére a vevővel.
b.) Az óvoda-felújítás befejezéséhez közeledik. Nagyon szép munkát végzett a
vállalkozó, határidőben teljesítette a vállalt feladatokat.
c.) A LEADER részéről újabb pályázati kiírások jelentek meg, melyekre
javaslatunk alapján a Püspökhatvanért Közalapítvány, a Püspökhatvani
Művészeti és Kulturális Egyesület fog pályázatot benyújtani. Ők a településen
aktív közreműködőként vannak jelen, feladatkörükbe beletartoznak, a pályázati
célok. A képviselő-testület részéről a mai ülésen csak a pályázatok eszmei
támogatása szükséges. E pályázatok előzetes egyeztetés alapján a Művelődési
Ház tetőfelújítására, gyermekjátszótér kialakítására, valamint falunap
rendezvényre készülnek. Amint összeáll a pályázat, akkor kerül ismét a
képviselő-testület elé határozathozatal céljából.
A Képviselő-testület egyhangúlag kinyilvánította, hogy egyetért a pályázatok elkészítésével
és az abban meghatározott célokkal.

Több napirend nem volt a polgármester lezárja a nyílt ülést, majd zárt ülés keretében
folytatódik.

Bátyi József
Polgármester

Bátyi János
hitelesítő

Pál Lajos
hitelesítő

Szabados Adrienn
jegyző
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. MÁJUS 15.-ÉN MEGTARTOTT
ZÁRT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Püspökhatvan Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május15.-én
20.00 órai kezdettel megtartott zárt üléséről.
Jelen vannak: Bátyi József polgármester, képviselők: Bátyi János, Czifra József, Margetán
Imre, Pál Lajos, Varga János, Várszegi Imre, Blaskó Imréné aljegyző. Bátyi József
polgármester köszönti az ülés résztvevőit, megállapítja, hogy az ülés határozatképes 6 fő
képviselő és a polgármester jelenlétével.
A nyílt ülésen elfogadott 6. napirendi pont kerül megtárgyalása: egyéni kérelemben való
döntéséhez önkormányzati javaslat
Bátyi József polgármester: A napirend előterjesztését az aljegyző asszony tartja meg.
Blaskó Imréné aljegyző: A képviselő-testület segítségét kérem, egy talajterhelési díj
mérséklése ügyben hozzám benyújtott kérelemben való döntéshozatalhoz.
A 9/2004. (VII.01.) sz. Ökt rendelet a talajterhelési díjról 6. § (1) bekezdése szerint/1/
„Díjkedvezményt vehet igénybe, illetve nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági
kibocsátót, aki kérelme alapján rászorultsági alapon - az adózás rendjéről szóló törvény
alapján - díjkedvezményben, mentességben részesít a jegyző.”
Mint ismert 2012.februártól 10-szeresére nőtt a talajterhelési díj mértéke. Van, aki tudomásul
vette a 2012.-ben kiküldött tájékoztatót és rendezte a csatorna bekötését, volt aki viszont nem
élt a csatornarákötési lehetőséggel, annak maradt a talajterhelési díj fizetése. Az év elején
kiküldött, 2012. évre vonatkozó bevallási nyomtatványokkal szembesülve jött rá a jelen
kérelmet író személy is arra, hogy őt milyen nagyságú talajterhelési díjfizetés terheli.
Az előterjesztésben elküldött kérelmet írta.
A jogszabály alapján jegyzői hatáskör a kérelemben döntést hozni. Úgy érzem, egyedi esetről
van szó, a képviselő-testület segítségét venném igénybe a döntéshez. Ismerjük a családot, 3
gyermeket nevelnek szerényen, egyszerűen nevelik. Szóbeli tájékoztatás alapján derült ki a
kérelmező előtt, hogy 2012. februártól 1800 Ft/m3 lett a talajterhelési díj mértéke, ami az
jogszabály szerinti becsült fogyasztás alapján az ő esetükben 324 000 Ft. Kétségbe esve
annyit mondott, hogy ha nem lesz más megoldás csak hitel felvételével tudná ezt az összeget
rendezni, ami viszont még súlyosbítaná szerény anyagi lehetőségeit. Ezt követően küldte be
kérelmét.
A képviselő-testület a kérelmet elemezte, vitatta.
Bátyi János képviselő: én javasolnék egy megoldást, a tárgyidőszakra fizesse ki a jogszabály
szerinti kalkulált fogyasztás - 100 l/nap/fő - alapján számított mennyiséget az érvényes
csatornadíj összegével számolva.
Bátyi József polgármester: A javaslat támogatható, méltányos. Én még azzal egészíteném ki,
hogy haladéktalanul kössön rá a csatornára, mert a jövőben nem tudunk méltányosságot

alkalmazni. A talajterhelési díj bevezetésével az volt a cél, hogy az Állam által szponzorált
csatorna beruházásokat mindenki vegye igénybe, ezáltal elkerüljük a talaj terhelését.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyet értett, felhatalmazta a jegyzőt arra,
hogy javaslatuk alapján hozzon döntést.
A polgármester a zárt ülést 21.00 órakor lezárta.
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