Jegyzőkönyv
Készült: Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 29-én,
18.00 órakor megtartott nyílt ülésén.
Az ülés helye: Közösségi Ház hivatalos helyisége (Halásztelek, Szent László tér 1.).
Jelen vannak: Szentgyörgyi József polgármester, Török Istvánné alpolgármester, Erdődi
Sándorné, Fekete Violetta, Dr. Fodor József, Dr. Füredi Béla, Hanfeldt István, Horváth Lajos,
Kardos Zoltán, Kiss Miklós, Lengyel Izabella, Sipos Tibor, Végváriné Nyíri Lídia képviselők,
Baloghné dr. Nagy Edit jegyző.
Igazoltan távol: Tolnai József képviselő.

Megjelent meghívottak: Jordánné Besenyei Mária igazg. irodavez. Schvarzenberger
Györgyné mb. péü. irodavez. Babos István műsz. előadó, Török Mátyás péü. b. tagja, Fodor
Pálné belső ellenőr.
Napirend előtt:
1./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő – fontosabb
eseményeiről. (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

Szentgyörgyi József: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, a mai testületi ülésünket
megnyitom, megállapítom, hogy a testület 12 fővel határozatképes. Tolnai József képviselő úr
kimentését kérte, dr. Fodor József képviselő úr jönni fog. Két jegyzőkönyv hitelesítőt kérnék Fekete Violetta év Végváriné Nyíri Lídia jelentkeznek. Aki egyetért a hitelesítők személyével,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 11 fő igen, 1 fő tartózkodott szavazattal
elfogadja a hitelesítők személyét.
Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak – önkormányzatunkat érintő
- fontosabb eseményeiről.
- Október 2-án, 3-án „Mesenapok”-at tartottunk. Nagyon nagy siker volt a rendezvény –
köszönöm a szervezést.
- Meghívást kaptunk a „Bocskai napokra” – szoboravatásra, 10 éves fennállásukat
ünnepelték. Bundevné Ilonka szobrot adományozott az iskolának. Önkormányzatunkat
Alpolgármester Asszony képviselte, és kaptunk egy szép emlékérmet.
- Október 22-étől vendégünk volt öt testvérvárosunk. Köszönöm mindenkinek, aki részt
vállalt ebben a rendezvénysorozatban. Nagyon sokan voltunk, nagy siker volt a
németekkel a szerződés aláírása került. Oggiononak új polgármestere van, velük még
nem kötöttük meg a szerződést. Viszonozni fogják a meghívásunkat, és akkor aláírása
kerül a testvérvárosi szerződés. Mindenkinek köszönöm szépen, hogy részt vett a
rendezvénysorozat megvalósításban.
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Meghirdettünk egy temetői járatot okt. 30, 31-ére a településünkön élő, nehezen
mozgó, idős emberek részére. Kérem a testület tagjait, hogy ezt a lehetőséget minél
többen terjesszék. Az önkormányzat titkárságán lehet leadni az igényeket.
- Három közbeszerzés zárult sikeresen – a hivatal szervezetfejlesztése, az ÁMK építési
közbeszerzése, és sikeresen zárult az óvoda nyílászáró közbeszerzése is.
(Dr. Fodor József képviselő megérkezett.)
-

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
-

-

-

-

-

A Képviselő-testület elfogadta a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A Kincstár felé továbbításra került.
Döntött a testület - a bölcsődei térítési díj támogatás finanszírozására 1.500 eFt-ot
biztosít a költségvetésben a Szociális Bizottság környezetvédelmi, illetve
egészségfejlesztési kerete átcsoportosításával. A módosítás a költségvetés III.
módosításában szerepelni fog.
A Képviselő-testület a halásztelki köztemetőt üzemeltető ELOHIM Kegyeleti
Szolgáltató Kft. kegyeleti közszolgáltatási szerződése határidejét 2017. március 31-ig
meghosszabbította. Szerződés-módosítás elkészült, aláírásra került.
A Képviselő-testület a Halásztelki Tündérkert Óvoda tanévkezdéssel kapcsolatos
tájékoztatóját elfogadta. Urbán Miklósné részére a határozat ki lett postázva.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete
szerint Szigethalom és Halásztelek Város Képviselő-testületivel közösen, Tököl és
Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás néven, önálló jogi személyiségű
társulást hozott létre.
A határozat mellékleteként csatolt Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
Felhatalmazta a polgármestert az alapító Okirat aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
A társulás Szeptember 26-án, megalakult, szept. 28-án bejegyzésre került. Török
Mátyás megkezdte a felügyelői bizottsági munkáját, tegnap már ülésezett a társulás.
96. sz. határozattal a Képviselő-testület a Társulás működését 1.500.000,- Ft-os
fedezetvállalással biztosítja. Teljesítés még nem történt meg, mert most kezdte el a
működését.
97. sz. határozatával Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
58/2009.(VI.25.) és a 87/2009.(VIII.19.) számú Képviselő-testületi határozatait
hatályon kívül helyezte.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához. - Farkas Gábor oktatási
előadónk a Bursa Hungaricának határidőn belül megküldte a csatlakozásról szóló
nyilatkozatunkat.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás ÁMK
„régi épületrészek” fűtéskorszerűsítése tárgyában benyújtott és nyertes KMRFTCÉDE-053/2009. számú pályázat megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárással
a 2009. évi közbeszerzési tervét kiegészítette. - A közbeszerzési eljárást elindítottuk.
Három árajánlat érkezett, de a határidőt egyik sem tartotta megvalósíthatónak. Úgy
döntöttünk, hogy nyílt közbeszerzési eljárás keretében tavaszkor fogjuk lebonyolítani
az eljárást. A teljes csőrendszer cseréjére csak akkor van lehetőség, ha leáll a fűtési
rendszer.
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Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Halásztelki Hírmondó
önkormányzati lap megjelentetési számát 2009. október 01-től 150 darabbal
megemelte. - Megtörtént, visszajelzés alapján ez a példányszám is kevésnek bizonyult.
Meg fogjuk nézni, hogy mennyi db-ra lenne szükség még. A szerződést előkészítettük,
aláírás folyamatban van.
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családgondozói állás
ellátására Fajta Orsolyát bízta meg. – 2009. szeptember 21-én jogviszonyt létesített a
hivatal Fajta Orsolyával.
A Képviselő-testület elfogadta a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és az
ÁMK tanévindításával kapcsolatos tájékoztatót. - Igazgató Asszony részére a
határozat kipostázásra került.
A testület benyújtott egy pályázatot a Kisléptékű megyei fejlesztések” pályázatra 50
m Ft támogatásra, 5.929.521,- Ft önrész biztosításával. – A pályázatot beadtuk,
hiánypótlás folyamatban van.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KMOP-20095.2.1/A. - „Pest megyei települések - - pályázatra, összesen
A Képviselő-testület az önrészt a 2010. évi költségvetésébe betervezi. Felhatalmazza a
Polgármestert a pályázat benyújtására.

Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatban? Amennyiben
nincs, rátérünk a napirendi pontokra. 8 napirendi pont került kiküldésre előzetesen, az
egyebekben személyi kérdésekre tettem javaslatot, illetve a repülőtérrel kapcsolatban Sipos
Tibor képviselő úr adott egy tájékoztatást. Az egyebekben tudunk erről beszélni.
Sipos Tibor: A következő ülésen megbeszélnénk.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel szavazzunk a napirendi pontok
elfogadására, aki elfogadja, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 12 fő igen, 1 fő
tartózkodott szavazattal elfogadja a napirendi pontokat, és azok sorrendjét.

Napirendi pontok:
1) A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2009.
(III. 27.) rendelet módosítása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szoc. Biz. elnöke
2) A 2010. évi költségvetési koncepció előkészítése. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
3) A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv, valamint a kistérségi ellenőrzési ütemterv
elfogadása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
4) A Tündérkert Óvoda alapító okiratát módosító okiratának, illetve az alapító okirat
egységes szerkezetének elfogadása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
5) A Tündérkert Óvoda SZMSZ-ének megtárgyalása. (írásos anyag) (írásos anyag
kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
6) Az ÁMK SZMSZ-ének és a házirendjének megtárgyalása. (írásos anyag kiküldésre
került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
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7) Védőnői álláspályázat kiírása. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
8) A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kérelme. (írásos anyag kiküldésre került)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
9) Egyebek.
- Szilárd burkolatú utak lakossági hozzájárulás beszedésének felfüggesztése. (szóban)
Előterjesztős: Szentgyörgyi József polgármester

Zárt ülés:
1. Védőnői álláspályázat elbírálása. (írásos anyag kiküldésre került) (A pályázat a
hivatalban megtekinthető.)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester
2. Fellebbezések. (szóban)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szoc. Biz. elnöke
3. Személyi javaslatok. (írásos anyag)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Napirend 1.) pontja:
Szentgyörgyi József: A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 7/2009. (III. 27.) rendelet módosítása.
Végváriné Nyíri Lídia: Született egy Alkotmánybírósági határozat, mely arról szól, hogy a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 25 %-át nem haladhatja meg, ami 7125,- Ft. A rendeletünkben úgy
szerepel, hogy haladja meg a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a 7125,- Ft-ot, - így ez
alkotmányellenes. Ezért szükséges lenne a helyi rendeletünket módosítani, és 20 %-ban
határozni meg a havi rendszeres gyógyító ellátás költségét.
A bizottság megtárgyalta, tudomásul vette és javasolja a Képviselő-testületnek a módosítás
elfogadását.
Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
aki egyetért a Szociális Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület
13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi rendeletet alkotja:
HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2009. (X. 30.) RENDELETE
A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Napirend 2.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2010. évi költségvetési koncepció előkészítése.
Erdődi Sándorné: Pénzügyi Bizottság a 2010. évi költségvetési koncepció előkészítését a
bizottság részéről a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Szentgyörgyi József: Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
akkor szavazzunk! Aki a Pénzügyi Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze!
Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta a javaslatot, és az
alábbi határozatot hozza:
104/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési
koncepció előkészítését elfogadja.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 3 fő nem
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 3.) pontja:
Szentgyörgyi József: A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Erdődi Sándorné: A bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja Halásztelek
Város Önkormányzatára vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
Szentgyörgyi József: A kistérségi ellenőrzési tervét is el kell a testületnek fogadnia, - dupla
ellenőrzési rendszer van. Központi finanszírozással a kistérségi társulás vizsgálati célja is meg
lett határozva, ami kiosztásra került.
Aki a 2010-es belső ellenőrzésünkkel, illetve a Pénzügyi Bizottság határozatával egyetért,
kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és
az alábbi határozatot hozza:
105/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület elfogadja Halásztelek Város Önkormányzatára vonatkozó 2010. évi
belső ellenőrzési ütemtervet.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Aki a Kistérségi ellenőrzési tervvel egyetért, amely az ÁMK
szabályszerű működésének ellenőrzését célozta meg, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
106/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kistérségi ellenőrzési
ütemtervet, amely a Hunyadi Mátyás ÁMK szabályszerű működésének ellenőrzésére
vonatkozik.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
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Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 4.) pontja:
Szentgyörgyi József: A Tündérkert Óvoda alapító okiratát módosító okiratának, illetve az
alapító okirat egységes szerkezetének elfogadása.
Az Oktatási Bizottság tárgyalta, - ismertetem a bizottság határozatát: Az Oktatási Bizottság
elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a mellékelt Halászteleki Tündérkert Óvodája
alapító okiratának módosítását azzal, hogy az óvoda címe Óvoda utca 3-ra, a helyrajzi száma
pedig 891/5-re legyen javítva.
Kérdés, észrevétel az alapító okirat módosításával kapcsolatban? Aki az Oktatási Bizottság
határozatával egyetért és javasolja az elfogadását, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
107/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő testülete a Tündérkert Óvoda alapító okiratát módosító
okiratot az alábbi tartalommal elfogadja:
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Halásztelek Város Önkormányzat, mint a Tündérkert Óvoda (2314 Halásztelek, Óvoda utca
3.) alapító jogokkal felruházott irányító szerve a fent említett Tündérkert Óvoda alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat preambulumába bekerül az intézmény jogelődjének, a Halásztelki Általános
Művelődési Központnak a feltüntetése.
Az alapító okiratban a „közoktatási intézmény” kifejezést minden előfordulási helyén
„költségvetési szerv” kifejezés váltja.
Az alapító okirat I. szakasz 1.2. pontjában az „intézmény PIR azonosítója: 393319”
szövegrész helyébe az „intézmény törzskönyvi azonosító száma: 653804” szövegrész lép a
Magyar Államkincstár Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által kiadott
törzskönyvi kivonat alapján.
Az alapító okirat I. szakasz 3. pontjában a „közoktatási intézmény felügyeleti szerve”
szövegrész helyébe az „alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye”
szövegrész lép a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 121.§ (5) bekezdése alapján.
Az alapító okirat I. szakasz 4. pontjában a „közoktatási intézmény működési területe”
szövegrész helyébe az „költségvetési szerv működési köre” szövegrész lép.
Az alapító okirat II. szakasz 1. pontjában az „intézmény típusa” szövegrész helyébe a
„költségvetési szerv típusa, jogszabályban meghatározott közfeladata” szövegrész lép,
valamint az „óvoda” szövegrész a „jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés”
szövegrésszel egészül ki a 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) bekezdés c) pontja alapján.
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Az alapító okirat II. szakasz 7. pontjában a maximálisan felvehető gyermeklétszám
meghatározásánál kikerül a 2009/2010-es nevelési évre szóló kitétel így a maximálisan
felvehető gyermeklétszám 344 fő, a székhelyen 264, a telephelyen 80 gyermek, az egyéb
szövegrészek változatlanul hagyásával.
Az alapító okirat II. szakasz 8. pontjában a „sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése” szövegrész helyébe az „azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
akik a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 121.§ (29) bekezdés b) pontja szerinti „a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdenek” szövegrész lép.
Az alapító okirat II. szakasza kibővül a 9.1. ponttal, mely a költségvetési szerv
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését tartalmazza. Eszerint a
tartalmi rész a következő: „A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak kinevezésére,
kinevezése módosítására, illetve a költségvetési szervvel (munkáltatóval) fennálló jogviszony
megszűnésére, megszüntetésére elsődlegesen a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször
módosított 1992. évi XXXIII. törvény, kifejezett rendelkezés hiányában másodlagosan a
Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992. évi XXII. törvény rendelkezései
az irányadók.”
Az alapító okirat VI. szakasz 11. pontjában „Az intézmény-gazdálkodással összefüggő
jogosítványai” szövegrészt „A közoktatási intézmény feladatellátáshoz kapcsolódó funkciói
szerint” szöveg váltja. Ugyanennek a pontnak a tartalmi részében a „részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik”
szövegrész törlésre kerül és helyette a „Az intézmény a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (2) bekezdése alapján önállóan működő
költségvetési szerv.” a tartalmi rész egyéb elemeinek változatlanul hagyásával.
Záradék: Halásztelek Város Képviselő-testülete a fenti módosító okiratot a ……….számú
határozatával ….. hó……napján elfogadta és jóváhagyta.
Halásztelek, 2009.
…………………….
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

..…………………..
Szentgyörgyi József
polgármester

Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Két határozatot hozott az Oktatási Bizottság – a második határozata: Az
Oktatási Bizottság a Halásztelki Tündérkert Óvoda alapító okiratát egységes szerkezetben a
módosító okirattal a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és a testületnek elfogadásra
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy az óvoda címe Óvoda utca 3-ra, a helyrajzi száma pedig
891/5-re legyen javítva.
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Aki az Oktatási Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a
testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
108/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő testülete a Tündérkert Óvoda alapító okiratát egységes
szerkezetben a módosító okirattal - az alábbi tartalommal elfogadja:

ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetben a Köztársasági Elnök városi cím adományozásáról szóló 140/2008.
(VI.25.) számú, 2008. július 1. napjával hatályos KE határozatával, valamint a Képviselőtestület 107/2005.(VII. 14.) KT. számú és 96/2007. (VII.5.) számú határozataival…………..
Halásztelek Város Önkormányzata Tündérkert Óvodája (2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.)
számára – melynek jogelődje a Halásztelki Általános Művelődési Központ volt - a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1)-(3) bekezdése, valamint az államháztartás működési
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendelet szerinti tartalmi
követelményeknek megfelelően 2005. augusztus 1-jei hatállyal kiadott alapító okiratát az
alábbi pontokban és tartalommal módosítja:
I. A közoktatási intézmény neve, az alapító, illetve fenntartó neve és címe

1. A közoktatási intézmény
neve:
1.1. Az intézmény OM
azonosítója:
1.2. Az intézmény PIR
azonosítója:
2. A közoktatási intézmény
alapítója:
2.1. A közoktatási intézmény
fenntartója:
3. A közoktatási intézmény
felügyeleti szerve:
4. A közoktatási intézmény
működési területe:

Tündérkert Óvoda
200684
653804
Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.).
Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.).
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(2314 Halásztelek, Posta köz 1.)
Halásztelek Város közigazgatási területe

II. A közoktatási intézmény adatai, tevékenysége

1. Az intézmény típusa:
1.2. Az intézmény típusa a

Óvoda
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tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató
1.3. A közszolgáltató szerv
fajtája:

2. A közoktatási intézmény
jogállása:
3. A közoktatási intézmény
székhelye:
4. A közoktatási intézmény
telephelye:
5. A közoktatási intézmény
feladatellátását szolgáló
vagyona:

6. A közoktatási intézmény
vagyon feletti rendelkezés
joga:

Közintézmény a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján
Önálló jogi személy
2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

2314 Halásztelek, Iskola utca 2.
891/5. helyrajzi szám alatt található, természetben 2314
Halásztelek, Óvoda utca 3. szám alatti valamint a 326/1.
helyrajzi számú, természetben, az 2314 Halásztelek, Iskola
utca 2., Önkormányzat tulajdonát képező korlátozottan
forgalomképes ingatlan használata.
Vagyonértékű jogok, tárgyi eszközök (gépek, berendezések,
felszerelések, járművek) használata leltár szerint.
Az intézmény mérleg szerinti induló vagyona: A 2005.
július 31-i hatállyal megszűnő Halásztelki Általános
Művelődési Központ 2005. július 31-i mérlegállapot
szerinti óvodai szakfeladatra eső vagyonának összege.
A közoktatási intézmény vagyonával való rendelkezési
jogosultságokat a hatályos jogszabályok, valamint az
Önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelete állapítja meg.

7. A közoktatási intézménybe
felvehető maximális gyermek,
és csoportszám:
8. A közoktatási intézmény
alaptevékenysége:
(Dőlt
betűvel
szedve
a
költségvetési
szerv
alaptevékenysége a Magyar
Köztársaság Pénzügyminisztere
által kiadott, 2010. január 01.
napjától érvényes szakágazati
rend szerinti KSHszakfeladat
száma):

344 fő, 13 csoport
Székhelyen: 264 fő, 10 csoport
Telephelyen: 80 fő, 3 csoport
TEÁOR száma: 8510,
Iskolai előkészítő oktatás
Szakágazati száma: 851020 óvodai nevelés
Szakfeladatok:
80111-5 óvodai nevelés 851011
55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 562912
552411 munkahelyi vendéglátás 562917
85331-1 rendszeres szociális pénzbeli ellátások
80112-6 azon sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése, akik a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121.§ (29) bekezdés b) pontja szerinti „a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
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rendellenességével küzdenek” 851012
Az
intézmény
vezetőjét
Halásztelek
Város
9. A közoktatási intézmény
vezetőjének kinevezési rendje: Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázat
útján 5 év határozott időre bízza meg.
A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak kinevezésére,
9.1. A költségvetési szerv
kinevezése módosítására, illetve a költségvetési szervvel
foglalkoztatottjaira vonatkozó
(munkáltatóval) fennálló jogviszony megszűnésére,
foglalkoztatási jogviszony
megszüntetésére
elsődlegesen
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvény, kifejezett rendelkezés hiányában másodlagosan a
Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1992.
évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

III. Az intézmény képviselete

10. A közoktatási intézmény Az intézmény általános képviseletét a fenntartó által
határozott időre megbízott óvoda vezetője látja el, aki az
képviseletére jogosultak:
ügyek meghatározott körére eseti jelleggel, illetve
általánosan a képviseleti jogát a Szervezeti és Működési
Szabályzatban meghatározott módon átruházhatja.
IV. Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai

11. A közoktatási intézmény Az intézmény a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodással
összefüggő gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 18. § (2)
bekezdése alapján önállóan működő költségvetési szerv.
jogosítványa:
Az intézmény saját bevétele növelése érdekében
vállalkozhat, de ez az alaptevékenységet nem
veszélyeztetheti, és nem lehet ellentétes a jogszabályi
előírásokkal. A vállalkozásból nyert vagyont oktatási és
nevelési célokra köteles fordítani. Gazdálkodásának
bonyolítását a Polgármesteri Hivatal végzi. Az
együttműködési megállapodás jelen alapító okirat
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Záradék: Halásztelek Város Képviselő-testülete a fenti módosító okiratot a ……….számú
határozatával ….. hó……napján elfogadta és jóváhagyta.
Halásztelek, 2009.
…………………………
Baloghné dr. Nagy Edit
jegyző

…………………….
Szentgyörgyi József
polgármester
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Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 5.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az 5. napirendi pontunk a Tündérkert Óvoda SZMSZ-ének
megtárgyalása.
Az Oktatási Bizottság tárgyalta: Halásztelek Város Oktatási Bizottsága a Tündérkert Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja október
29-ei hatálybalépéssel.
Kérdés észrevétel az óvoda SZMSZ-ével kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki az Oktatási
Bizottság határozatával egyetért, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen
szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
109/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2009. október 29-ei hatálybalépéssel jóváhagyja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 6.) pontja:
Szentgyörgyi József: Az ÁMK SZMSZ-ének és a házirendjének megtárgyalása. Az Oktatási
Bizottság tárgyalta. A bizottság a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Szervezeti
és Működési Szabályzatát az elhangzottak alapján nem fogadja el. Kéri a bizottság, hogy a
szükséges javítások megtétele után a következő Oktatási Bizottsági ülésre, illetve a novemberi
Képviselő-testületi ülésre kerüljön benyújtásra a módosított változat.
A dokumentum elfogadásának eljárási rendjével volt probléma, ezért kéri a bizottság, hogy a
következő testületi ülésre jöjjön vissza. A jogszabály szerint 30 napon belül nyilatkoznunk
kell, hogy elfogadjuk-e vagy nem fogadjuk el az ÁMK SZMSZ-ét. Aki egyetért a bizottság
határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal elfogadta a
javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
110/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatát jogszabálysértésre hivatkozva nem hagyja jóvá. A fenntartó felkéri
az intézményvezetőt, hogy 30 napos határidővel az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a következő feltételeket teljesítve terjessze a Képviselő-testület elé:
 az intézmény közösségei között nevesíti a szakalkalmazotti értekezletet
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szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja a törvény szerint át nem ruházható
nevelőtestületi jogköröket
a szakalkalmazotti közösség lefolytatja a szabályos legitimációs eljárást.

Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Szentgyörgyi József: Az ÁMK házirendjének elfogadása következik. Az Oktatási
Bizottság tárgyalta: Az Oktatási Bizottság elfogadja, és a testületnek elfogadásra javasolja a
Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Művelődési Központ házirendjét.
Kérdés, észrevétel a házirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs – aki egyetért az Oktatási
Bizottság javaslatával, kérem, jelezz! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
111/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános
Művelődési Központ házirendjét elfogadja.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 7.) pontja:
Szentgyörgyi József: Védőnői álláspályázat kiírása.
Végváriné Nyíri Lídia: Halásztelek Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága egyetért
az előterjesztés szerinti védőnői pályázat kiírásával.
Szentgyörgyi József: Amennyiben nincs észrevétel, szavazzunk! Aki egyetért a Szociális
Bizottság határozatával, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 13 fő igen szavazattal
elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
112/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban védőnői állás
betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időtartamra és teljes munkaidőre szól.
A munkavégzés helye: 2314. Halásztelek, Posta köz 1.
A munkakörbe tartozó feladatok: Területi védőnő, terhes-gondozás és 0-6 életkorú gyermekek
gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, (vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél), működési nyilvántartási szám, büntetlen előélet, erkölcsi
bizonyítvány.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok: Önéletrajz, iskolai végzettséget és képesítést igazoló
bizonyítvány másolata, működési nyilvántartási szám, 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy a beadására vonatkozó igazolás.
A pályázat benyújtásának határideje: A megjelenéstől számított 15 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtást követő testületi ülés. A pályázatot a
Képviselő-testület bírálja el, a Szociális Bizottság javaslata alapján.
A munkakör a testületi döntést követően azonnal betölthető.
A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt a 06-24/517 270-es számon Baloghné
dr. Nagy Edit jegyző ad.
A pályázatot írásban Halásztelek Város Polgármesteréhez kell benyújtani, 2314. Halásztelek,
Posta köz 1.
Szavazás eredménye: 13 fő igen
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal

Napirend 8.) pontja:
Szentgyörgyi József: A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kérelme. A Halásztelki Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a „Bolgár
kerék” II. ütemének megvalósításához 500 e. Ft támogatást kér.
Erdődi Sándorné: A Pénzügyi Bizottság a Halásztelki Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
részére a „Bolgár kerék” bővítésére ebben az évben a kért összeg felét, 250 e. Ft-ot a
tartalékkeret terhére, az összeg másik felét – 250 e. Ft- ot - pedig a 2010-es évi
költségvetésben javasol biztosítani.
Szentgyörgyi József: Az Oktatási Bizottság is tárgyalta, a kérelmet támogatja, és kéri a
Pénzügyi Bizottságot, hogy keressen hozzá forrást.
Kérdés, javaslat a Pénzügyi Bizottság javaslatához? Amennyiben nincs, - aki a Pénzügyi
Bizottság javaslatát elfogadja, kérem, jelezze! Megállapítom, hogy a testület 10 fő igen, 2 fő
nem, 1 fő tartózkodott szavazattal elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozza:
113/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat:
Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testületet támogatja a Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat kérelmét, és 500 e. Ft-ot biztosít a „Bolgár kerék” bővítésére az alábbi
bontásban:
- 2009-es évben az összeg felét, 250 e. Ft-ot a tartalékkeret terhére,
- az összeg másik felét – 250 e. Ft- ot - pedig a 2010-es évi költségvetés terhére.
Szavazás eredménye: 10 fő igen, 2 fő nem, 1 fő tartózkodott
Felelős: Szentgyörgyi József polgármester
Határidő: azonnal
Szentgyörgyi József: Nyílt ülésünket bezárom, zárt üléssel - a védőnői pályázat elbírálásával
folytatjuk.

14
Egyebek napirend:
Szentgyörgyi József: A védőnői pályázat megtárgyalása után - a nyílt ülés egyebek
napirendjéből kimaradt a szilárd burkolatú utak építésénél a lakossági hozzájárulás
beszedésének felfüggesztése. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A Pénzügyi Bizottság javasolja,
hogy a halásztelki szilárd burkolatú utak építésénél a lakossági hozzájárulás beszedését
függessze fel a Képviselő-testület, illetve a 2009. novemberi ülésre készüljön erről megfelelő
előterjesztés.
A bizottság azt javasolta, hogy az ÁFA és egyéb vonzat miatt, valamint megnézte a hivatal
idei adóbevételeinek és a kiadásainak teljesítését, és azt javasolta, hogy tekintsünk el a
lakossági hozzájárulás beszedésétől – a 75 e. Ft/ingatlanonkénti összegtől. Próbálja meg
kigazdálkodni a hivatal az év végéig, és a gazdasági válságra való tekintettel, ne szedje be a
lakosoktól. Erre tett javaslatot a bizottság megvizsgálja ennek a fedezetét, és a pénzügyi
hátterét.
Horváth Lajos: Kicsit furcsa ez számomra, mert amikor tárgyaltuk az úthozzájárulást, akkor
is szóvá tettük, és már akkor is volt gazdasági válság. Kár volt rendeletben meghatározni az
úthozzájárulást. Most ugyan ott tartunk, mint amit korábban is elmondtunk, hogy ne a
lakosság hozzájárulása nélkül valósuljanak meg az útberuházások.
Szentgyörgyi József: Pesszimisták voltunk a költségvetés teljesítésével kapcsolatban, a
gazdasági válság miatt 20 %-os bevételkieséssel számoltunk, de ez nem valósult meg. Sokkal
jobban teljesített a település adó szempontjából, mint amire számítottunk, illetve minden
kiadást visszafogtunk. Megpróbáljuk kigazdálkodni a hozzájárulás összegét, még akkor is, ha
minimális deficitet átviszünk a következő évre.
Sipos Tibor: Most a felfüggesztésről, vagy a rendelet visszavonásáról van szó?
Szentgyörgyi József: Egyelőre a felfüggesztésről van most szó, a rendelet visszavonását elő
kell készíteni a novemberi testületi ülésre.
Végváriné Nyíri Lídia: Ez törvényes?
Baloghné dr. Nagy Edit: Az úthozzájárulás mértékét a testület saját maga határozza meg.
Szentgyörgyi József: Köszönöm, - ez csak tájékoztatás volt a bizottsági határozatról.
Sipos Tibor: Először az úthozzájárulás kivettetett a Nap, Hajnal utca lakóira, és nem volt
egyszerű, mert a rendelet később született meg, mint az út átvétele. Ezzel kapcsolatban
beadvány is történt az Államigazgatási Hivatalhoz.
Szentgyörgyi József: Ez egy folyamatban lévő ügy, ha lezárul, akkor arról tájékoztatjuk
Képviselő urat.
Szentgyörgyi József: Folytatjuk a zárt ülésünket.
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