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Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-án
14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester,
Kiss István alpolgármester, Kopcsek Tamás, Jakity Attiláné,
Mikó Lászlóné, Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma
Gábor képviselők.

9 fő
Távolmaradt
képviselők:

100 %

-

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr. Börcsök Tímea aljegyző, Kósa Róbertné
lakosság szolg., csop.vez., Hatalóczky Tiborné óvodavezető,
Deákné Traski Katalin igazgató, Sántáné Czékus Tímea
igazgató, Burai Béla MRNÖ elnök, Béleczki Krisztián ügyvezető,
Malustyik Lászlóné.

1.napirendi pont tárgyalásán jelen volt:
Molnár László
r.alezredes, kapitányságvezető, Kutyifa István r.alezredes,
őrsparancsnok.,Nagyváradi
Zsolt
r.
főhadnagy,
Kmb.
csoportvezető
1-5.napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Szkárosi Dalma,
Gelányi Georgina családgondozók.

1-7.napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Nagy Torma Jenő FB
elnök.
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Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén mind a 9 fő jelen van. A napirendi pont elfogadása előtt kéri a képviselőtestületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek
javasolja Kopcsek Tamás képviselőt és Novák László képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Kopcsek Tamás
képviselőt és Novák László képviselőt 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre.
- a meghívóban 2. napirendi pontként feltüntetett „Beszámoló a Jánoshalmi
Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2014. évi tevékenységéről” című
napirendi pontot javasolja, hogy első napirendi pontként tárgyalja a testület.
- 18. napirendi pontként javasolja felvenni a „Szvetnik Joachim Általános Iskola
kérelme” című napirendi pontot.
- 19. napirendi pontként javasolja felvenni az „ÉPTESZ Kft kérelme” című
napirendi pontot.
Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés napirendjére
vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy három módosító javaslat hangzott el
a napirendre vonatkozóan. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a
„Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2014.évi
tevékenységéről” című napirendi pontot első napirendi pontként tárgyalja a testület.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy a „Beszámoló a Jánoshalmi
Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2014.évi
tevékenységéről” című napirendi pontot első
napirendként tárgyalja.
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Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a „Szvetnik
Joachim Általános Iskola kérelme” című napirendi pontot napirendre tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy a „Szvetnik Joachim Általános
Iskola kérelme” című napirendi pontot napirendjére
tűzi.

Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület az „ÉPTESZ
Kft kérelme” című napirendi pontot napirendre tűzze.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
úgy döntött, hogy az „ÉPTESZ Kft kérelme” című
napirendi pontot napirendjére tűzi.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2014. évi
tevékenységéről.
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

3.

Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető

4.

Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető

5.

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető
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Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
6.

Előterjesztés az Éptesz Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Béleczki Krisztián ügyvezető

7.

Beszámoló az Éptesz Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Nagy Torma Jenő FB elnök

8.

Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2014.évi tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

9.

Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L. Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Kálmán Sándor ügyvezető

10. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
11. A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
12. Kisszállás Község Önkormányzat megkeresése ügyelettel kapcsolatosan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
13. Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány
döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

működésével

kapcsolatos

14. Tájékoztató az Önkormányzati Tájékoztatóval kapcsolatban
intézkedésekről.
Előadó: Kopcsek Tamás a Humánpolitikai Bizottság elnöke
15. Pályázat benyújtása a következő
megszervezésére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

évi

testvér-települési

megtett

találkozó

16. GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
17. Mélykút Város Önkormányzat Óvodájával
meghozatala.
Előadó: Hatalóczky Tiborné óvodavezető

kapcsolatos

döntések
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18. Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelme.
Előadó: Novák László igazgató
19. Az ÉPTESZ Kft kérelme.
Előadó: Béleczki Krisztián ügyvezető

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a Jánoshalmi Rendőrőrs és a Mélykúti Kmb. Iroda 2014. évi
tevékenységéről.
Előadó: Kutyifa István r. alezredes, őrsparancsnok

Napirendi pont tárgyalása a 100-125/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető
és Kutyifa István r.alezredes, őrsparancsnok urakat. Kéri, hogy tegyék meg
kiegészítéseiket a napirendi ponttal kapcsolatban.

Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: A beszámolóból kitűnik, hogy a 2014.
év nem egy siker év, de sokkal jobban teljesítettek a munkatársai, mint a korábbi
években, a nyomozás eredményességek nagymértékben javultak. Látható, hogy
munkatársai jobban előtérbe helyezik a figyelmeztetéseket, mint a büntetéseket.
Megpróbálnak ezzel a lakosokra úgy hatni, hogy jobban figyeljenek, és kevésbé
kelljen szankciókat alkalmazni. Sajnálatos módon történt egy halálos baleset is
Mélykút határában, ahol egy fiatalember halt meg. Többek között ezért is,
munkatársai figyelmet fordítanak arra, hogy az emberek használják a biztonsági
övet, aki nem használja a törvény szigorával lépnek fel. Ha a fiatalember bekapcsolta
volna az övet ma is köztük lehetne. Nem régen polgármester úrral volt egy
megbeszélésük a főút javítása kapcsán, ahol szó volt arról, hogy amennyiben kész
lesz az út, feltételezik a sebességhatárok átlépését, traffipax felállítása fog történni,
illetve a javítás alatt a közlekedési osztály munkatársai is többet fognak erre
járőrözni. Arról is beszéltek, hogy a Mélykúton lévő szolgálati autó helyére jelen
pillanatban tudtak egy másik autót biztosítani, reméli a javítására megtalálják a
megoldást. Köszöni a körzeti megbízott csoport felé irányuló segítőkészséget.

Kovács Tamás polgármester: Többször beszéltek már arról, hogy Mélykútra több
körzeti megbízott kollégára lenne szükség. A kapott autót köszöni, a megyei kapitány
úrral beszélt arról, hogy szükség lenne rá. Nem az a baj, hogy ha értesítik a
rendőrséget, nem jönnek ki. A probléma, hogy ha helyben adódik olyan feladat, amit
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meg kell oldani, nem tudják ellátni, mert nincs mivel mozogniuk. Miért van az, hogy
Mélykút mindig ilyen igényekkel jön? Az 55-ös főút megnövekedett forgalmával és a
migráció megjelenésével indokolja. Szükségesnek érzi az 5 fő kmb-s létszámot.
Akkor lenne nyugodt, ha 24 órában rendőr tartózkodna a településen. Négy
települést lát el a Jánoshalmi őrs 14 fővel. Ha a térségi települések létszáma
leosztásra kerül, akkor a négy településre átlagban 800 főre jut egy rendőr, míg
Mélykúton 1900 főre jut az 1 kolléga. Az rendőrségi beszámolóban nem látja, de a
Bácskomplex Kft anyagából kitűnik, hogy többször előfordul az együttes intézkedés,
egymás munkáit segítik. A kmb.iroda létszámának növelésében kér segítséget.

Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: Ő is emlékszik arra az időre, amikor
Mélykúton a kmb. irodában több kolléga dolgozott. 2013-ban történt egy
állománytábla módosítás a rendőrségen belül, amelyben nem csak Jánoshalma és
Mélykút, hanem a Kiskunhalasi kapitányság is alul lett finanszírozva. Ő is annak
örülne, ha itt 24 órában rendőri jelenlétet tudnának biztosítani, de ez egyenlőre nem
megy, és ez nem rajtuk múlik. Idefele alezredes úrral beszélték, hogy reménykednek
abban, hogy nemsokára EU-tag lesz Szerbia, felszabadul sok rendőr és ebből az
állományból kaphat a helyi kmb vezetője is, és így javul a helyzet.

Kutyifa István r.alezredes: A jánoshalmi 14 fő úgy alakul, hogy benne van a 6 fő
körzeti megbízott is. Ebből 3 fő Mélykúthoz, 3 fő pedig Jánoshalma, Kéleshalma,
Borota, illetve június 1-től Rém községhez tartozik. Azt az elvet vallják, hogy egy a
kapitányság, egységben az erő. A szolgálatot mindig úgy szervezi meg, hogy több
alkalommal tartózkodjon rendőr a településen, mintha csak a 3 kmb. látna el
szolgálatot. Minimum 3 naponta pluszban 4 órát a településen tartózkodik 2 fő, de
ezen felül is szinte minden napszakban ide vezényelt 2 fő rendőrt. Ha a 24 órás
rendőri jelenlétet nem is tudta biztosítani, mert figyelemmel kell lenni a többi
településre is, de azt lehet mondani, hogy a hét minden napján 1-2 órában a plusz
megkötöttségeken kívül – itt érti a helyi 3 kmb.szolgálatát, plusz a 3 naponkénti 4
órás szolgálatot is –, biztosított a rendőri jelenlét. Arról a tényről ne is beszéljenek,
hogy ha az állampolgár a rendőrségi hívószámokra bejelentést tesz, 15 percen belül
itt vannak, akár a kapitányság állományából, vagy a helyi erőkből, és intézkednek.
Azt nem lehet elmondani, hogy egy bejelentést intézkedés ne követte volna. Ezen
felül közlekedési ellenőrzések is történnek.
Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: Azt nem tudják megtenni, hogy a
jánoshalmi kmb-ből 1 főt áthelyezzenek ide, ez állománytábla módosítással járna és
azt az országos rendőrfőkapitánynak kell jóváhagyni. Ezt nem engedik, csak nagyon
különleges esetekben kapnak plusz létszámot, de akkor sem biztos, hogy találnak rá
embert. Azt üdvözölni tudja, hogy ha innen megy felsőbb szervekhez a kérelem,
hogy szükség van több emberre. Ha lehetőségük van, ők is ezt mondják.
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Novák László képviselő: Az iskola részéről elégedett az iskola rendőr munkájával,
nem is ezért szól hozzá. Azt nem érti, hogy ha vannak olyan szervek, mint pl. a
Bácskomplex Kft, akivel jó kapcsolatot ápolnak, de a rendőri beszámolóban egy szót
sem olvas erről. Bíztatja a rendőrséget arra, hogy érdemes volna kihasználni a
személyi állomány bővítése érdekében, és a jelentésbe belefogalmazni. Nem tudja,
hogy a beszámoló hová fog eljutni. Mert ha csak ide hozzájuk, akkor csak
megbeszélik egymás között. Például arról sincs említés a beszámolóban, hogy
rossz volt az autó. Kérné is, ha van ilyen probléma, a járművel gondok vannak,
kerüljön bele. Nem érti, ha nem tudnak biztosítani autót, hogyan lehet gyalog
megoldani a feladatot, amit járművel is alig lehet. Sokszor még a járművel intézkedő
rendőrt is otthagyja a bűnöző. Azt szeretné elérni, ha ez a beszámoló el jut arra a
helyre, ahová kell, ez is, és a rendőrség kérése is legyen benne, mert az írás
megmarad. Legyen benne, hogy hiányosságok voltak, nem volt több hónapig
gépjármű. Kíváncsi lenne, hogy a Bácskomplex Kft jelentésében szereplő
segítségnyújtás a helyi körzeti megbízottnak előállításnál, mit jelentett. Nem volt
akkor rendőri segéderő? Mert tudomása szerint vannak olyan intézkedések, amikor
egy ember nem is ember, mert megfelelően nem tud intézkedni. Ha a Bácskomplex
Kft segítségére szorul, a rendőrség az azért mutat valamit. Ezt szeretné, ha leírnák a
beszámolóban és továbbküldésre kerülne, hiszen mindenki érdeke, hogy
örülhessenek a nyugalomnak Mélykúton. A biztonság érzete az embereknek olyan
legyen, hogy bármikor este kimehessen sétálni. Manapság ezt nem biztos, hogy
elmondhatják. A közbiztonsággal olyan nagyon jól nem állnak, de azt sem mondja,
hogy nagyon rossz.

Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: A rendőr az esetek nagy többségében
egyedül is intézkedhet. A rendőrségnek sokan segítenek még a Bácskomplex Kft-én
kívül, ha mindenkit beleírnának a beszámoló megnövekedne, de köszöni az
észrevételt a jövőben odafigyelnek erre is. Azzal, hogy a gépjármű nem jó, nem
nagyon büszkélkednek, mert a kollégák okoztak olyan sérüléseket benne, aminek
javítása nem olcsó.

Kovács Tamás polgármester: Régebben felvetette a testület és többször
megfogalmazta már, hogy jó lenne, ha őrs működne a településen, a főút miatt. Ha
jól érti, ennek is az a problémája, hogy létszám-hiány van.

Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: Ahogy mondta, sajnos ők nem tudnak
tenni semmit. Hiába írja le, hogy kellene Mélykútra például 5 ember, azt politikai és
szakmai, rendőr oldalról is meg kell támogatni. Véleménye szerint, ha a kmb.
csoportot tudnák kellő létszámra fejleszteni, már azzal is jól jár a település. Ők a
rendőrszakmai indokokat tudják hozzátenni. Megnézik, az egy főre
bűncselekmények számát, a bűnügyi operatív helyzetet, a közlekedési baleseteket.
Le kell ülni és megvizsgálni, hogy mire jutnának ezzel. Nem tudja, hogy melyik lenne
jobb. Ha megemelkednének a bűnügyi statisztikák és alá tudnák támasztani
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adatokkal, vagy maradna így, ahogy van, és hosszabb távon gondolkodnának a
csoportlétszám fejlesztésében.

Kutyifa István r.alezredes: Arról sem szabad megfeledkezniük, hogy ezzel a kérdés
sorozattal egyszer már foglalkoztak. Pár éve a kistérség írásban megfogalmazta azt
az igényét, hogy a Jánoshalmi kistérség állomány tábláját módosítsák, mely akkor a
jelenlegi belügyminiszter úr elé került. Akkor is összehasonlították a koncepciót a
solti, hasonló kaliberű rendőrőrssel, és nem találták az akkori megállapítások alapján
a létszámemelést indokoltnak. Szerencsére ezen az illetékességi területen a
bűncselekmények illetve a közúti balesetek száma jóval kevesebb akár az országos,
akár a megyei átlagnál.

Kovács Tamás polgármester: Erre mondta, hogy az 55-ös főút forgalma jelentősen
változott azóta, amióta az útdíjat bevezették. A migráció soha nem látott mértékű és
ami a többi települést nem érinti az, hogy itt rengeteg román vendégmunkás
tartózkodik. Ezek indokolják azt, hogy újra leírják az igényüket. A közlekedési
statisztikán lehet, hogy még nem látszik, de tapasztalják, érzik, a megnövekedett
forgalom negatív hatásait. Több településen együttműködik a rendőrség és a
DÉMÁSZ az áramlopások felderítésében. Kérdezi, hogy erre tudnak segítséget
kapni? Hová forduljanak, hogy ez itt is megvalósuljon?

Molnár László r.alezredes, kapitányságvezető: Ő azt gondolta, hogy itt ezen már túl
vannak, a kmb.csoport végrehajtotta az ellenőrzéséket. Segítség kellene az RNÖ
elnökétől, hogy hol vannak rendszeres lekötések. A rendőr kimegy a helyszínre és
addig el nem jön, míg a DÉMÁSZ alkalmazottja meg nem érkezik, és a
balesetveszélyt megszünteti. Nem egy esetben történt már gyerekhalál szabálytalan
áramvétel miatt. Meghatározta kollégáinak is, hogy rendszeresen végig kell menni
azokon az utcákon, ahol tudnak a lopásokról. Ha még ilyen lépés itt nem történt
intézkedni fognak, hogy ilyen tragédia Mélykúton ne történhessen.
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi, hogy ki ért egyet
beszámoló elfogadásával azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület forduljon
kérelemmel a megyei rendőrfőkapitány felé a helyi kmb iroda létszámának 5 főre
történő emelése érdekében?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

91/2015. (V.26.) Kt. számú
Beszámoló Mélykút város közrendközbiztonsági helyzetéről.

1.

2.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Kiskunhalasi
Rendőrkapitányság
Jánoshalmi
Rendőrőrs
2014.
évi
közrend-közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KMB. Csoport
létszámának 5 főre emelése érdekében kérelemmel
fordul a megyei rendőrfőkapitányhoz. A kérelem egy
példányát meg kell küldeni tájékoztatás céljából az
település országgyűlési képviselőjének.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. június 15. (határozat megküldésére)
2015. június 30. (2. ponthoz)

2. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-129/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: A beszámoló szokásos anyagához kiegészítésként
csatolva lett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című
pályázatról egy tájékoztató. Három része van a pályázatnak:
a) kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása,
b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása,
c) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés.
A támogatás mértéke településenként változó, adóerő mértéknek megfelelő. Az
igényelhető támogatás összege és a támogatás intenzitása a táblázatban látható. A
kötelező önkormányzati feladatnál az I. számú óvoda fűtéskorszerűsítésében
gondolkodnak. A belterületi utaknál a szennyvíz építése kapcsán nem kerül minden
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-án tartott üléséről.
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utca teljes egészében visszajavításra, sávos visszajavítást engedélyeznek a
pályázatban, ezért más megoldást kell keresni. Lesznek olyan utcák, ahol teljes
szélességben kell aszfaltozni. 15 millió forintos támogatás ilyen utcák felújítására
jutna. A c.) pályázati rész óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésnél pedig a sportcsarnok fűtés átalakításában gondolkodnak, melynek 2,53 millió forintos fűtésköltsége van. Beleférhetne az igényelt támogatásba a világítás
és a meleg víz ellátás korszerűsítése is. Megerősítést vár a testülettől, hogy el tudják
indítani a pályázatot, melynek beadási határideje június 9. Kérdezi, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jakity Attiláné képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 2015. május 21-én
megtartott „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani
megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt keretében a
„Visszatekintés – projektértékelés, jó gyakorlatok bemutatása a helyi
döntéshozóknak és szakembereknek” című műhelyen Jánoshalmán ő is képviselte
településüket.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek további kérdése,
észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Először a beszámoló elfogadását
javasolja elfogadásra. Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

92/2015. (V.26.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló
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beszámolót elfogadja.

Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás pályázat benyújtásáról szóló határozatijavaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

93/2015. (V.26.) Kt. számú
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztési támogatás pályázat benyújtása.

HATÁROZAT

1.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani Az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra az előterjesztés
szerinti tartalommal.

2.

A Képviselő-testület kijelenti, a pályázat forrása az árajánlatok függvényében
változhat, de maximum:

Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Kiviteli költség
Bruttó (27 % Áfával)
árajánlat függvényében
maximum
31,579,000,- Ft

Saját forrás
a beérkezett árajánlatok 5 %
-a, maximum

1,579,000,- Ft

Igényelt támogatás
a beérkezett árajánlatok 95 %-a
maximum

30,000,000,- Ft.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Kiviteli költség
Bruttó (27 % Áfával)
árajánlat függvényében
maximum
17,647,000,- Ft

Saját forrás
Igényelt támogatás
a beérkezett árajánlatok 15 % a beérkezett árajánlatok 85 %-a
-a, maximum
maximum

2,647,000,- Ft

15,000,000,- Ft.
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Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Kiviteli költség
Bruttó (27 % Áfával)
árajánlat függvényében
maximum
23,529,000,- Ft

3.

Saját forrás
Igényelt támogatás
a beérkezett árajánlatok 15 % a beérkezett árajánlatok 85 %-a
-a, maximum
maximum

3,529,000,- Ft

20,000,000,- Ft.

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert a pályázati
anyag aláírására és a pályázathoz kapcsolódó nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. június 09. a pályázat benyújtására

3. Beszámoló a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető

Napirendi pont tárgyalása a 100-112/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi Deákné Traski Katalin igazgatót kíván-e
kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatban?

Deákné Traski Katalin igazgató: A Humánpolitika Bizottságtól kapott feladatot,
miszerint nézze meg, hogy a konyhánál mikortól emelkedetek meg a bevételek és a
kiadások közötti különbségek. Ez a 2012-es év és onnantól mindig ugyanakkora a
különbség.

Kopcsek Tamás képviselő: Az igazgató már megadta a bizottság egyik kérdésére a
választ. Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely szerint a bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót a Gondozási Központ 2014. évi munkájáról az
alábbiakkal:
- A konyhánál a bevételek és kiadások közötti különbség okáról az intézményvezető
a képviselő-testületi ülésen részletesen adjon tájékoztatást. Az Önkormányzati
Tájékoztatóban kerüljön meghirdetésre az idősek klubjának szolgáltatásai. Elmondja,
hogy a kihasználtság esetleg nagyobb %-ot érhetne el.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mi a különbség oka? Nagyobb a
költség? Sok a káló?

Deákné Traski Katalin igazgató: A káló is benne van. Állandó problémát jelent, hogy
az ingyenesen étkező gyerekek szülei nem jelzik, ha beteg a gyerek. Nem tudja
kiszámolni, hogy ez mekkora összeget jelent, de soha nem tudnak pontos létszámot
produkálni. Az adagot ki kell adni, mert ha nem, az ANTSZ megbünteti őket.

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy lehetne csökkenteni a különbséget?

Kovács Tamás polgármester: Igazából az a kérdés, hogy mi a cél vele? Az, hogy a
hiány eltűnjön, mert akkor hatékonyabbá kell tenni a működtetést, meg kell nézni
milyen energiát, hogyan tudnak megspórolni. Megnézni mi az, amit saját portékából
be tudnak még beszállítani. Nem hasonlítaná össze annak idején vidékről fagyottan
beszállított zöldségekből készült ételt a START programból beszállított zöldségből
készült étellel. Ezen felül a helyi szállítók végzik a beszállítást, ide fizetik az adójukat.

Jakity Attiláné képviselő: Azt nem lenne érdemes megnézni, hogy az alapanyag
árak, melyek beszállításra kerülnek, ha vidékről kerülne beszállításra, hogyan
alakulnának?

Kovács Tamás polgármester: Nincs akadálya a beszerzés kiterjesztésének. De még
egyszer mondja, a vidéki vállalkozó nem ide adózik.

Deákné Traski Katalin igazgató: Elmondja, hogy a beszerzési eljárás meghívásos.
Ha jól emlékszik 80 km-es körzetet határoztak meg. Kiküldik több beszállítónak is.

Kovács Tamás polgármester: Az alapanyag árakat nem hasonlítaná össze a három
évvel ezelőttivel, mások az árak. A helyi vállalkozókat támogatja. Emlékszik arra az
időszakra, amikor a hozott zöldség áru felét ki kellett dobni, a szerződés pedig
kötötte őket a vállalkozóhoz. A saját zöldségek sokkal egészségesebbek.

Jakity Attiláné képviselő: Például pékáru esetében megnézni az árakat?
Kovács Tamás polgármester: Természetesen meg lehet keresni más vállalkozókat
is.
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Deákné Traski Katalin igazgató: Legutóbb pék árura vidéki szállító a Szegedi Sütöde
volt. Sokszor volt probléma a leszállított mennyiséggel. Sokszor a helyi boltból
pótolták a mennyiséget. De előfordult más szállítók esetében hogy büdös volt a hús,
rohadt a zöldség.

Földes István alpolgármester: Olyan információja van, hogy sokan nem is fizetik meg
az étkezési díjat. Erre kellene intézkedéseket tenni. Sok a kintlévőség.

Deákné Traski Katalin igazgató: Felmerült benne, hogy az a gyerek nem kap ebédet,
ahol nem fizet a szülő, de büntesse a gyereket? A fizetési felszólító levelek kimennek
az érintetteknek.

Novák László igazgató: A szülő hol van? Gyámhivatal hol van? Nem gondoskodik
megfelelően a gyerekéről. Gyámhivatalnak fel kell jelenteni.

Deákné Traski Katalin igazgató: A Gyerekjóléti Szolgálat is segít, felszólítja a
fizetésre a családokat.

Jakity Attiláné képviselő: Az Idősek Klubjával kapcsolatban mondja, hogy 9 fő veszi
igénybe a szolgáltatást a kiadás 5 millió forint, ami a bér és a rezsi. A szolgáltatást
nem lehetne bevinni a Bercsényi utcába?

Deákné Traski Katalin igazgató: Nem. Inkább azt mondja, hogy úgy, ahogy annak
idején a gyerekjóléti és családsegítő szolgálat irodája ott volt kint, valamit odavinni a
Damjanich utcába. A Bercsényi utcában nem férnének el, nem is jönnének be az
idősök.

Kovács Tamás polgármester: Abban gondolkodtak, ha a bentlakásos intézményt
bővíteni tudnák a mellette lévő ingatlan megvásárlásával, akkor ki lehetne alakítani a
kettő között olyan közösségi teret, ami alkalmas lenne a klub működtetésére. A
tervezés kb.5 millió forint, a forrást pályázatban kell keresni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Nem érti, ha nem népszerű a szolgáltatás, akkor miért
nem szüntetik meg?
Kovács Tamás polgármester: Mert kötelező önkormányzati feladat. Javasolja, hogy
az Önkormányzati Tájékoztatóban a bizottság javaslatának megfelelően kerüljön
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meghirdetésre az idősek klubjának szolgáltatásai, a fizetési felszólító levelek pedig
menjenek az érintetteknek. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat a Humánpolitikai Bizottság részéről hangzott el.
Megkérdezi ki ért egyet a beszámoló elfogadásával és a Humánpolitikai Bizottság
azon javaslatával, mely szerint az Önkormányzati Tájékoztatóban kerüljön
meghirdetésre az idősek klubjának szolgáltatásai, valamint hogy felkérjék az
igazgató asszonyt, hogy a konyhánál a bevételek és kiadások közötti különbség
okáról a képviselő-testületi ülésen részletesen adjon tájékoztatást, külön térjen ki az
anyagban a hátralék nagyságára és összetételére.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
7
igen
szavazattal,
2
Képviselő-testülete
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

94/2015. (V.26.) Kt. számú
Beszámoló a Gondozási Központ
2014. évi munkájáról.

HATÁROZAT

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási Központ 2014.évi munkájáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri Deákné Traski Katalin
igazgatót, hogy az Önkormányzati Tájékoztatóban
hirdesse meg az idősek klubjának szolgáltatásait.

3.

A Képviselő-testület felkéri Deákné Traski Katalin
igazgatót, hogy a konyhánál a bevételek és kiadások
közötti különbség okáról a következő képviselőtestületi ülésen részletesen adjon tájékoztatást,
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külön térjen ki az anyagban a hátralék nagyságára
és összetételére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Deákné Traski Katalin igazgató
Határidő: 2015. június 15. (határozat megküldésére)
2015. július 31. (2. ponthoz)
2015. június 31. (3. ponthoz)

4. Beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető

Napirendi pont tárgyalása a 100-115/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a Családsegítő Szolgálat
2014. évi munkájáról.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy van-e olyan probléma, amihez vagy
hatáskörük nincs, vagy valami miatt nem tudják megoldani? Szolgáltatások
közvetítése mit jelent?

Gelányi Georgina: Elmondja, hogy nincs olyan probléma, amivel nem boldogulnak. A
szolgáltatások közvetítése a telefonon és faxon történő ügyintézést jelenti.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
beszámoló elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

95/2015. (V.26.) Kt. számú
Beszámoló a Családsegítő Szolgálat
2014. évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Családsegítő Szolgálat 2014. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015.június 15. (határozat megküldésére)

5. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
Előadó: Deákné Traski Katalin intézményvezető
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 100-116/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság elfogadásra javasolja az átfogó értékelést az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Jakity Attiláné képviselő: Az ingyenes nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
elmondja, hogy két szám szerepel az előterjesztésekben. Az egyik szerint 80 fő
nyári étkeztetésről, míg a másik szerint 50 fő nyári étkeztetéséről gondoskodtak.
Végül is hány fő kapott?

Szkárosi Dalma: Azért szerepel két szám, mert a létszám folyamatosan cserélődik.
Valakinek lejár a határozata, jön be helyette más.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az átfogó
értékelés elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

HATÁROZAT

96/2015. (V.26.) Kt. számú
Átfogó értékelés az önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról.
1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva - megtárgyalta az
önkormányzat
2014.
évi
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó
értékelést és azt elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az átfogó
értékelésnek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztálya részére történő megküldésre.
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Határidő: 2015. május 31.

Kopcsek Tamás képviselő elhagyja a termet.
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6. Előterjesztés az Éptesz Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
Előadó: Béleczki Krisztián ügyvezető
Napirendi pont tárgyalása a 100-127/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi
mérlegbeszámoló elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

97/2015. (V.26.) Kt. számú
Az Éptesz Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának
elfogadása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
ÉPTESZ Kft 2014. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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7. Beszámoló az Éptesz Kft. Felügyelő Bizottsága 2014. évi tevékenységéről.
Előadó: Nagy Torma Jenő FB elnök

Napirendi pont tárgyalása a 100-126/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

98/2015. (V.26.) Kt. számú
Beszámoló az Éptesz Kft. Felügyelő Bizottsága
2014. évi tevékenységéről.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
ÉPTESZ Kft Felügyelő Bizottsága 2014.évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal
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Kopcsek Tamás képviselő visszaérkezik a terembe.

8. Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás 2014.évi tevékenységéről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-121/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a kivitelezési munkálatok folyamatosan
zajlanak, 288 db házi bekötés cseréje, 46 db tolózár cseréje, 2 tűzcsap telepítése
történt meg. Épül a technológiai gépház. Az iskolások nemrégen meglátogatták. A
projektzárás 06.15-ei határideje 09.11-re tolódik. Ennek oka a 3 új kút megépítése,
egy jánoshalmi havária helyzet, egy mélykúti technológiai módosítás illetve a
szociális épület kialakítása, melyen módosítást eszközöltek.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozat-tervezet
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
beszámoló elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7
igen
szavazattal,
2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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99/2015. (V.26.) Kt. számú
HATÁROZAT
Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2014.évi tevékenységéről.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jánoshalma-Mélykút
Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás 2014.évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. június 15. (határozat megküldésére)

9. Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L. Kft. Mélykút várost érintő feladatainak
ellátásáról.
Előadó: Kálmán Sándor ügyvezető
Napirendi pont tárgyalása a 100-114/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: A beszámolóban látható, hogy a város területén
működik az idősek védelmét segítő orvosi segélyhívó, melynek havidíja 2.500.- Ft +
ÁFA összeg. Javasolja, hogy a cégnek ajánlják fel az önkormányzati tájékoztatóban
a hirdetés lehetőségét. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
tájékoztató elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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100/2015. (V.26.) Kt. számú
Tájékoztató a Bácskomplex – S.R.L. Kft.
Mélykút várost érintő feladatainak ellátásáról.

HATÁROZAT

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bácskomplex – S.R.L. Kft. Mélykút várost érintő
feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2.

A képviselő-testület tájékoztatja a Bácskomplex
S.R.L. Kft ügyvezetőjét, hogy amennyiben igényli,
az idősek védelmét szolgáló segélyhívó rendszer
működéséről, a csatlakozás feltételeiről tájékoztatót
tehet közzé az Önkormányzati Tájékoztatóban.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015.június 15. (határozat megküldésére)

10. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-109/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási program
fejlesztésének célja a térségben lerakásra kerülő hulladék mennyiségének
csökkentése, illetve minél nagyobb arányú hasznosítása, ezért a szolgáltató sárga
fedelű, jelzésű edényzetet ad át térítésmentesen az ingatlanhasználónak
üzemeltetésre, házhoz menő szelektív gyűjtés céljából, mely ütemezetten kerül
bevezetésre.

Kopcsek Tamás képviselő: Tegnap járt a volt hulladéklerakó környékén, ahol
katasztrofális állapotok uralkodnak. A saját földjére nem tudott bemenni. Egy
hulladékudvart mekkora költséggel és utánjárással tudnának kialakítani? Mi kell
hozzá?
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Kovács Tamás polgármester: Tisztában van az ottani állapotokkal. A hulladékudvar
kialakításában Vaskút segít, a helye is meglehetne a mostani szennyvíztisztító telep
mellett. Nyitvatartási idővel, kulturált kialakítással, konténerekkel rendelkezne.
Épület, út, infrastruktúra adott. Ha ki tudják alakítani az udvart, akkor mondhatják az
embereknek, hogy van hova vinni a szemetet. Most elvárhatja, hogy ne tegyék ott le,
hanem vigyék Bácsalmásra, de nem fogják megtenni. A vaskúti hulladékos hölgyet a
napokban várja egyeztetésre. A működtetés saját költség lesz.

Dr. Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelettervezet elfogadását azzal, hogy a 17. §-t az előterjesztés szöveges részében
szereplő megfogalmazással fogadja el.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a rendelettervezet elfogadásával a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata szerint?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
10/2015.(VI.12.) önkormányzati rendeletet, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. A Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-108/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

101/2015. (V.26.) Kt. számú
HATÁROZAT
Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása (III. módosítás)
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai Regionális
Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az
egységes szerkezetbe foglalt III. módosítással 2015. április 24-i hatállyal
jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a III. módosítással
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja.

egységes

Határidő: tagönkormányzatok mindegyikének jóváhagyó döntését követően azonnal
Felelős: polgármester

12. Kisszállás Község Önkormányzat megkeresése ügyelettel kapcsolatosan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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Napirendi pont tárgyalása a 110-27/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Kisszállás a kiskunhalasi ügyelethez tartozik. A
kisszállási polgármester úr kereste meg, hogy a településük tudna-e csatlakozni a
Mélykúti Orvosi Ügyelethez. Az OEP finanszírozást és kb. 1,5 millió forintot, amit
kiegészítésként hozzátesznek, tudnának fizetni. A központi ügyeleti egység
Mélykúton lenne, így ők is több normatívát tudnának kapni, illetve Mélykúton mindig
maradna egy ember ügyeletben. Javasolja, keressék meg a szolgáltatót, és
kérdezzék meg, hogy ez a felállás mibe kerülne. Javasolja, keressék meg Tataháza
és Mátételke polgármestereit is, és nézzék meg mit jelentene, ha a 4 település együtt
működne ügyelet szempontjából.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület nyilatkozzon arról, hogy
az elvi lehetőség adott Kisszállás település részére az orvosi ügyelethez való
csatlakozásra, illetve vegye fel a kapcsolatot az ügyeleti ellátást jelenleg ellátó
SPED-MED Kft.-vel, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy az ellátáshoz történő
esetleges csatlakozás hogyan érintené a szolgáltatás pénzügyi és személyi
feltételeit.

Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi, hogy aki itt marad az ügyeleten az jó orvos lesz?
Mert az elmúlt hétvégi ügyeleten az orvos azt mondta a veseköves betegnek, hogy
szedjen algopyrint meg igyon sört.

Novák László képviselő: Közeli hozzátartozójának fájt az arca, bement az ügyeletre
és az orvos javasolta neki, hogy milyen orvosságot szedjen, de nem látta el egész
hétvégére gyógyszerrel. A beteg nem volt életveszélyben. Lehet, hogy érdemes
volna egy gyógyszer készletet is tenni az ügyeletre és a beteg meg tudná vásárolni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Az orvosi táskában a legszükségesebb gyógyszerek
benne vannak. Az ügyeleten nem tudják megvásárolni a gyógyszert.

Kovács Tamás polgármester: Az orvos ellátja a beteget, felírja a receptet. A
gyógyszert a környező települések ügyeletes gyógyszertárában ki tudják váltani.
Többször elmondta már, hogy jelezzék felé, írják le, ha probléma van az ügyelettel,
és továbbítja a szolgáltatónak. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy
vegye fel a kapcsolatot az ügyeleti ellátást jelenleg ellátó SPED-MED Kft.-vel, és
kérjen tájékoztatást arról, hogy az ellátáshoz történő esetleges csatlakozás hogyan
érintené a szolgáltatás pénzügyi és személyi feltételeit, illetve megkeresse Tataháza
és Mátételke polgármestereit és egyeztessen az esetleges csatlakozásról?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

102/2015. (V.26.) Kt. számú
Kisszállás Község Önkormányzat megkeresése
ügyelettel kapcsolatosan.

HATÁROZAT

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Kisszállás
Község
Önkormányzat
ügyelethez
csatlakozási
megkeresésével
kapcsolatban
megkeresi az ügyeleti ellátást jelenleg ellátó SPEDMED Kft.-t, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy az
ellátáshoz történő esetleges csatlakozás hogyan
érintené a szolgáltatás pénzügyi és személyi
feltételeit.

2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
keresse meg Tataháza és Mátételke polgármestereit
és egyeztessen az esetleges csatlakozásról.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. június 30.
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13. Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány működésével kapcsolatos
döntések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-119/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
Kovács Tamás polgármester: Mélykút Város Önkormányzat képviselő-testülete
döntött a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról, egyben Tornai Editet 5 éves határozott időre az alapítvány új
kuratóriumi elnökének megválasztotta. A változásbejegyzési kérelem benyújtása
előtt Basics Palkovics Béla kuratóriumi tag lemondott tisztségéről. Ismételt döntés
meghozatala válik szükségessé az Alapító Okirat módosításáról, az elnök
személyéről, illetve új kuratóriumi tag személyéről. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság határozatát.

Dr.Sztantics Péter
képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását azzal, hogy a kuratórium új tagjának Bozóki Gábor Mihálynét
javasolja.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával azzal, hogy az új tagnak Bozóki Gábor Mihálynét
megválassza?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
3
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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103/2015. (V.26.) Kt. számú
Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2015.(II.11.)Kt. számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület Tornai Edit (anyja neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449
Mélykút, Rákóczi u. 33. szám alatti lakost 5 éves határozott időre a Mélykút
Közművelődéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének megválasztja.
3. A Képviselő-testület Basics-Palkovics Bélának, a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány kuratóriumi tagjának a kuratóriumi tagságáról történő lemondását
tudomásul veszi.
4. A Képviselő-testület Bozóki Gábor Mihályné (anyja neve: Somodi Emma) 6449
Mélykút, Kossuth u. 14/a. alatti lakost 5 éves határozott időre a Mélykút
Közművelődéséért Közalapítvány kuratóriumi tagjának megválasztja.
5. A Képviselő-testület a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
6. A Képviselő-testület a határozat 2. számú mellékletét képező, a Mélykút
Közművelődéséért Közalapítvány módosításokkal és változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát megismerte és azt elfogadja.
7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány kuratóriumában történt személyi változások, valamint az Alapító Okirat
módosításának bírósági nyilvántartáson történő átvezetésről gondoskodjon.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. június 25. (kérelem benyújtására)
1. melléklet a 103/2015.(V.26.)Kt. számú határozathoz

MÉLYKÚT KÖZMŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Alapító Okiratát módosító okirat.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykút Közművelődéséért
Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat II. pontjában hatályát veszti a „Jogállása: az alapítvány
közhasznú szervezetű jogi személy.” szövegrész.
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2. Az Alapító Okirat V. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A közalapítvány az alapítvány cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi
tisztségviselő, az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói
érdekében. Nem sérti e rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés
szerint járó díjazása.”

3. Az Alapító Okirat V. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A csatlakozók a csatlakozással alapítói jogokat nem szereznek.”

4. Az Alapító Okirat V. pontjában hatályát veszti az „Országgyűlési képviselőjelöltet,
megyei és helyi önkormányzat képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. Az
alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.” szövegrész.

5. Az Alapító Okirat VII. pontjában az „Az alapítványi vagyon kezelője és döntést
hozó szerve az 5 tagú kuratórium. A kuratóriumot az elnök képviseli, akadályoztatása
esetén a kuratórium elnöke által kijelölt kuratóriumi tag.” szövegrész helyébe az „Az
alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó és
képviseleti, illetve ügyintéző szerve az 5 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai
közül legalább három tagnak állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az
alapítványt az elnök képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által
kijelölt kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott
kuratóriumi

tag.

A

kuratórium

elnökének

intézkedéseit

a

kuratórium
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döntésének megfelelően, döntés hiányában pedig az alapítvány érdekeivel
összhangban kell megtennie.” szövegrész lép.

6. Az Alapító Okirat VII. pontjában „Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és
tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:
1./

Elnök: Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54

2./

Titkár: Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi tér 15.

3./

Basics-Palkovics Béla Mélykút, Munkácsy u. 62.

4./

Hurton Katalin Erzsébet 6724 Szeged,Fűrész u. 7. II. emelet 17.

5./

Vargáné Szőke Krisztina 6449 Mélykút, Tópart 28.”

szövegrész helyébe az

„Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi
személyeket jelöli ki.
1./

Elnök: Tornai Edit (anyja születési neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449

Mélykút, Rákóczi u. 33.
2./

Titkár: Bolvári János (anyja születési neve: Purak Éva) 6449 Mélykút,

Petőfi tér 15.
3./

Bozóki Gábor Mihályné, (anyja születési neve: Somodi Emma)6449

Mélykút, Kossuth u. 14/a.
4./

Hurton Katalin Erzsébet (anyja születési neve: Facskó Katalin) 6724

Szeged, Fűrész u. 7. II. emelet 17.
5./

Vargáné Szőke Krisztina (anyja születési neve: Nagy Etelka) 6449

Mélykút, Tópart 28.”
szövegrész lép.

7. Az Alapító Okirat VII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.”
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8. Az Alapító Okirat VII. pontjában hatályát veszti a „Nem jelölhető ki, illetve nem
hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve –
az alapítvány felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig –,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú

szervezetet

előzetesen

tájékoztatni

arról,

hogy

ilyen

tisztséget

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” szövegrész.

7. Az Alapító Okirat VII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
-

írásban

történő

lemondással

az

új

kuratóriumi

tag

bírósági

nyilvántartásba történő bejegyzésével,
- a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- visszahívással,
- a közalapítvány megszűnésével.
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A kuratórium tag az írásbeli lemondását az alapító képviselőjéhez köteles
benyújtani.

A

kuratórium

tagját

megvalósításának

megbízatásának

közvetlen

lejárta

veszélyeztetése

előtt
esetén

az
az

alapítványi
alapítói

cél

jogok

gyakorlója hívhatja vissza.”

8. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról.
Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a
kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A kuratórium
ülését a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő szerv is
jogosult.”

9. Az Alapító Okirat VIII. pontjában hatályát veszti a „A felügyelőbizottság
indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – a kuratórium
összehívására a felügyelőbizottság is jogosult.” szövegrész.

10. Az Alapító Okirat VIII. pontjában a „Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza.” szövegrész helyébe „A kuratórium döntéseit a jelenlévő
tagok szótöbbségével, nyílt szavazással határozati formában hozza meg”
szövegrész lép.

11. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A kuratóriumi
határozatokat a Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának
vezetése a kuratóriumi elnök feladata.”
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12.

Az

Alapító

Okirat

VIII.

pontjában

hatályát

veszti

a

„A

kuratórium

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban: hozzátartozó) a
határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás.”
szövegrész.

13. Az Alapító Okirat VIII. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.”

14. Az Alapító Okirat VIII. pontjában „A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke
értesíti az érintetteket.” szövegrész helyébe „A kuratórium döntéseiről a
kuratórium elnöke írásban, igazolható módon értesíti az érintetteket.”
szövegrész lép.

15. Az Alapító Okirat VIII. pontjában hatályát veszti az „Igénybe vehető szolgáltatási,
támogatási lehetőségeit, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell
hozni.” szövegrész.

16. Az Alapító Okirat VIII. pontjában „A kuratórium köteles az alapítónak évente egy
alkalommal az alapítvány tevékenységéről beszámolni és ezzel egyidejűleg
közhasznúsági jelentést készíteni.” szövegrész helyébe „A kuratórium köteles az
alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány tevékenységéről beszámolni
és ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni” szövegrész lép.
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17. Az Alapító Okirat VIII. pontjában a
„A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elkészítése és
elfogadása”

szövegrész helyébe a

„A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- az éves költségvetés elfogadása;
- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- döntés pályázatokon való részvételről;
- a vagyon-felhasználási szabályzat elfogadása;
- döntés az alapítvány céljait szolgáló esetleges vállalkozási tevékenység
folytatásáról,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet
elkészítése és elfogadása” szövegrész lép.

18. Az Alapító Okirat IX. pontjában az „Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és
titkára, Papdi Christa 6449 Mélykút, Rákóczi u. 54. szám alatti és Bolvári János 6449
Mélykút, Petőfi tér 15. szám alatti lakosok együttesen jogosultak.” szövegrész
helyébe az „Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Tornai Edit
6449 Mélykút, Rákóczi u. 33. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi
tér 15. szám alatti lakosok együttesen jogosultak.”
.
19. Az Alapító Okirat X. pontjában a „Mélykút Város
Bizottságának

mindenkori

elnöke”

szövegrész

Önkormányzat Pénzügyi

helyébe

a

„Mélykút

Város
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Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának mindenkori elnöke”
szövegrész lép.

20. Az Alapító Okirat az alábbi X/A. ponttal egészül ki:

X/A. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A

legfőbb

szerv,

valamint

az

ügyintéző

és

képviseleti

szerv

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
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a)

kötelezettség

vagy

felelősség

alól

mentesül,

vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak

megfelelő

cél

szerinti

juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a legfőbb
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, ,illetve ezen
személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § b)”

21. Az Alapító Okirat XI. pontjában a „Megszűnik, ha célja megvalósul, illetve a Ptk.
74/E §-ában meghatározott feltételek bekövetkeznek. A bíróság a közalapítványt az
alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti
szükséglet megszűnt vagy a közfeladat ellátásnak biztosítása más módon, illetőleg
más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.” szövegrész helyébe „A
közalapítvány átalakulására és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Ptk.
mindenkori rendelkezései tartalmazzák.” szövegrész lép.

22. Az Alapító Okirat XII. pontjában a „Az alapító okiratban nem szabályozott
kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
valamint

az

rendelkezések

alapítvány

tevékenységére

vonatkozó

mindenkori

hatályos

az irányadók,” szövegrész helyébe „Az alapító okiratban nem

szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet bármely
kérdésben határozatot hozhat.” szövegrész lép.
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Mélykút, 2015. május 26.
Kovács Tamás
polgármester
Az Alapító nevében

2. melléklet a 103/2015.(V.26.)Kt. számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – a módosítások dőlt betűs
szöveggel jelölve)

mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapító a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.)
74/G §-a alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésére figyelemmel tartós közérdekű célra jogi személyként működő
közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

I. Alapító: Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
(6449 Mélykút, Petőfi tér 1.)

II. A közalapítvány neve: Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány
Közhasznú tevékenysége: Az alapítvány kulturális tevékenységet folytat, melyet a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7.
pontjában

meghatározott

helyi

közművelődési

tevékenység

támogatása

közfeladatához kapcsolódóan végez a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)
bekezdése és (2) bekezdésének b)-i.) pontja alapján..
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III. A közalapítvány székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. Telefon: 77/560-034

IV. A közalapítvány célja:

Az alapítványt az alapító Mélykút város kulturális életének támogatása céljából hozta
létre annak érdekében, hogy ezáltal is támogasson olyan fontos célokat mint:
- a város kulturális rendezvényei (Mélykúti Napok) keretén belül kiállítások, műsorok
megrendezése, szervezése, a Majális, a gyermeknap megrendezése;
- a település kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok
rendezése;
- az ifjúság, a gyermekek művelődési közösségeinek segítése, színjátszókör,
táncszakkör, mentális kultúrák, önismeretet fejlesztő tanfolyam, klub, tábor
szervezése;
- az alkotóközösségek, kézművestáborok szervezése, az ott készült művekből
kiállítások, bemutatók rendezése, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté
tétele, szakmai fejlődésük támogatásának biztosítása;
- az idős korú népesség közösségi életének szervezése;
- a település helytörténeti anyagának összegyűjtése, kiállítása;
- a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülés kulturális
intézményeivel, egyesületeivel való kapcsolat építése, segítése.
Az alapítvány céljai és feladatai fejlesztése érdekében kész együttműködni minden
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a célok elérését segíti.

V. A közalapítvány jellege:

Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
A közalapítvány az alapítvány cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
A közalapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem
létesíthet alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-án tartott üléséről.

39

Alapítvány nem hozható létre az alapító, a csatlakozó, az alapítványi tisztségviselő,
az alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e
rendelkezést az alapítvány tisztségviselőinek szerződés szerint járó díjazása.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar és külföldi állampolgár, jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet feltétel nélkül csatlakozhat,
amennyiben a kezelő szerv a csatlakozást jóváhagyja.
A kezelő szerv a csatlakozás jóváhagyása során annak figyelembevételével dönt,
hogy a csatlakozni kívánó személy a közalapítvány céljainak megvalósítását
támogatja-e,

illetve

a

közalapítvány

vagyonát

adománnyal

gyarapítja-e.

A

csatlakozók a csatlakozással alapítói jogokat nem szereznek. Az alapítvány
közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító
okiratában meghatározott célok megvalósítására fordítja.

VI. A közalapítvány céljára rendelt vagyon:

Az

alapítvány

a

rendelkezésére

bocsátott

induló

vagyonnal

kezdi

meg

gazdálkodását. A későbbiek során az alapítványhoz csatlakozók adományait,
befizetéseit a kuratórium köteles az alapítvány vagyonához csatolni. A közalapítvány
céljaira közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat
értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeget az alapítvány vagyonaként kell
kezelni. Az alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, melyet
az alapító a Takarékszövetkezet Mélykútnál vezetett elkülönített számlán az alapító
okirat aláírásakor helyez el. Az alapítvány vagyona felhasználásáról a kuratórium
dönt, azzal a kikötéssel, hogy a tőke összege 20.000,- Ft alá nem csökkenhet.

VII. A közalapítvány kezelője, képviselete:
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Az alapítványi vagyon kezelője és az alapítvány legfőbb döntéshozó és képviseleti,
illetve ügyintéző szerve az 5 tagú Kuratórium. A kuratórium tagjai közül legalább
három tagnak állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapítványt az elnök
képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által kijelölt kuratóriumi tag,
ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag. A kuratórium
elnökének intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelően, döntés hiányában
pedig az alapítvány érdekeivel összhangban kell megtennie.

Az alapító a kuratórium elnökének, titkárának és tagjainak az alábbi személyeket
jelöli ki.

1./

Elnök: Tornai Edit (anyja születési neve: Kothencz Piroska Rózsa) 6449

Mélykút, Rákóczi u. 33.
2./

Titkár: Bolvári János (anyja születési neve: Purak Éva) 6449 Mélykút, Petőfi

tér 15.
3./

Bozóki Gábor Mihályné (anyja születési neve: Somodi Emma) 6449 Mélykút,

Kossuth u.14/a.
4./

Hurton Katalin Erzsébet (anyja születési neve: Facskó Katalin) 6724 Szeged,

Fűrész u. 7. II. emelet 17.
5./

Vargáné Szőke Krisztina (anyja születési neve: Nagy Etelka) 6449 Mélykút,

Tópart 28.
A kuratórium feladata a közalapítvány céljainak megvalósítása, autonóm működési
feltételek

kialakítása,

valamint

a

kölcsönös

együttműködés

létrehozása.

A

rendelkezésre álló vagyoni eszközöket az alapító okiratban felsorolt célokra köteles
felhasználni. A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak megbízatása 5 éves
határozott időtartamra

szól, feladataikat társadalmi megbízatásban látják el. A

kuratórium elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.
A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával,
- írásban történő lemondással az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
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- a határozott idő lejártával, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba
történő bejegyzésével,
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezése esetén,
- visszahívással,
- a közalapítvány megszűnésével.

A kuratórium tag az írásbeli lemondását az alapító képviselőjéhez köteles benyújtani.

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.

VIII. A kuratórium működése

A kuratórium biztosítja az alapítványnak az alapító okiratban meghatározottak
szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának a célok
szerinti felhasználásáról.

A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. Bármely
kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével.
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított
nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének
a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag
is összehívhatja. A kuratórium ülését a felügyelő bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő szerv
is jogosult.

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze az ülés előtt legalább 5 nappal,
írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadók
személyét.
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A kuratórium ülései nyilvánosak, az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa
felkért tag vezeti. A kuratórium határozatképes, ha az ülésein tagjainak többsége
jelen van. A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt
szavazással, határozati formában hozza meg. A kuratóriumi határozatokat a
Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tárának vezetése a
kuratóriumi elnök feladata.

A

kuratórium

üléseiről

jegyzőkönyvet

kell

készíteni.

A

kuratórium

ülése

jegyzőkönyvének elkészítéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv
tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok, a meghívottak
nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű
eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét), továbbá a hozott döntést. A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke
írásban, igazolható módon értesíti az érintetteket. Az alapítvány működésével
kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet.

Az alapítvány szerveinek (kuratórium, felügyelőbizottság) működése nyilvános.

A kuratórium köteles az alapítónak évente egy alkalommal az alapítvány
tevékenységéről beszámolni és ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. A kuratórium köteles olyan nyilvántartás vezetésére, amelyből a
kuratóriumi döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők (ha lehetséges, személye) megállapítható.

A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapítvány vagyonával való gazdálkodás;
- az éves költségvetés elfogadása;
- szervezeti és működési szabályzat megalkotása;
- az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása;
- döntés pályázatokon való részvételről;
- a vagyon-felhasználási szabályzat elfogadása;
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- döntés az alapítvány céljait szolgáló esetleges vállalkozási tevékenység
folytatásáról,
- az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet elkészítése és
elfogadása.

IX. Utalványozási joggal a kuratórium elnöke és titkára, Tornai Edit 6449 Mélykút,
Rákóczi u. 33. szám alatti és Bolvári János 6449 Mélykút, Petőfi tér 15. szám alatti
lakosok együttesen jogosultak.

X. Felügyelőbizottság

Az alapítvány és a kezelő szervének ellenőrzésére három tagú felügyelőbizottság
jogosult, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. A bizottság tagjai a működés
tapasztalatairól szükség szerint, de évente egyszer az alapítónak beszámolnak.
Tagjai:
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetője, jelenleg
Horváth Ferencné 6449 Mélykút, Honvéd u. 24. szám alatti lakos,
- Mélykút Város

Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

mindenkori elnöke, jelenleg dr. Sztantics Péter 6449 Mélykút, Petőfi tér 10. szám
alatti lakos,
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori jegyzője, jelenleg Vargáné dr. Egyed
Ilona 6440 Jánoshalma, Magyar L. u. 1. szám alatti lakos.

A

felügyelőbizottság

tagjainak

megbízatása

feladatuk,

illetve

megbízatásuk

időtartamára szól.

A felügyelőbizottság – a kuratórium által elkészített – a közalapítvány működéséről
szóló éves jelentésre támaszkodva végzi tevékenységét.

A felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratórium ülésein.
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A felügyelőbizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a./ az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése és
intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé;
b./ vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart.
Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. Döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a
felügyelőbizottság gondoskodik.

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

X/A. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
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ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat
alapján
a)

kötelezettség

vagy

felelősség

alól

mentesül,

vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő

cél

szerinti

juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója a legfőbb
szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja, ,illetve ezen
személyek közeli hozzátartozója. (Ptk. 8:1. § b)

XI. A közalapítvány időtartama:

A közalapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
A közalapítvány átalakulására és megszűnésére vonatkozó szabályokat a Ptk.
mindenkori rendelkezései tartalmazzák.

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők
kielégítése után – az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt alapítványhoz
hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
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XII. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény

rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet

bármely kérdésben határozatot hozhat.

XIII. Az alapítvány érvényességéhez az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vétele
szükséges. Az alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Bíróság általi nyilvántartásba
vételével nyeri el jogi személyiségét, és azt követően az alapítvány alapító okiratát
az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni.

Alulírott

Kovács Tamás polgármester igazolom, hogy a létesítő okirat egységes

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat II., V., VII.,
VIII., IX., X., XI. és XII. pontjának változása, továbbá a X/A. ponttal történő
kiegészítése adott okot.

Mélykút, 2015. február 10.
Kovács Tamás
polgármester
az Alapító nevében

14. Tájékoztató az Önkormányzati Tájékoztatóval kapcsolatban megtett
intézkedésekről.
Előadó: Kopcsek Tamás a Humánpolitikai Bizottság elnöke
Napirendi pont tárgyalása a 100-111/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kopcsek Tamás képviselő: A bizottság nyomdai munkákra árajánlatot kért. A
beérkezett ajánlatok alapján javasolja a bizottság elfogadásra az Arculat Nyomda
ajánlatát, mely szerint az újság A/4, 80gr. 4+1 szín borító, 1+1 szín belív formában
jelenne meg, a mintapéldány szerint. Ebben a megjelenésben a fényképek is jó
minőségben látszanak. Amennyiben döntés születik róla a következő lapszám már
ebben a formában jelenik meg. A Szerkesztőbizottság 3 új tagjának javasolja
bizottság Kun Szabó Mihálynét, Pataki Mónikát és Kárász Jánosnét. Az elnök
továbbra is Börcsökné Kiss Erzsébet. A bizottság nem javasolta a
Szerkesztőbizottság tagjainak megbízási díj megállapítását. Meg kell vizsgálni a
tördelő program vásárlásának a lehetőségét a könyvtár részére az alábbiak szerint:
ára, számítógépigénye - a meglévő állomány használható-e – milyen képzettséget
igényel. Mert árban a tördelés viszi el a legtöbb költséget. A programot viszont nem
csak újság tördelésre lehet használni, különböző tájékoztatókat, lakosság felé
szóróanyagot lehet készíteni vele.

Jakity Attiláné képviselő: A tördelést el tudná végezni, mert informatikus végzettsége
van. Inkább az a kérdés, hogy mikor, mert most van segítség a könyvtárban, de ha
ketten maradnak, akkor erre nem fog idő jutni.

Kiss István alpolgármester: Egy kicsit előre szaladtak. Induljon meg az újság. A
tördelő programnak pedig nézzen utána a képviselő asszony.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
tájékoztató és a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

104/2015. (V.26.) Kt. számú
Az Önkormányzati Tájékoztatóval

HATÁROZAT
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kapcsolatos döntések meghozatala.

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Humánpolitikai Bizottságnak az Önkormányzati
Tájékoztatóval kapcsolatban megtett intézkedésekről
szóló tájékoztatót elfogadja.

2.

A képviselő-testület a Szerkesztőbizottság tagjának
Kun Szabó Mihálynét, Pataki Mónikát és Kárász
Jánosnét 2015. június 1-től megválasztja.

3.

A képviselő-testület az Önkormányzati Tájékoztató
megjelenésével kapcsolatban az alábbi döntést
hozta:
- az újság évi 12 alkalommal,
- 2400 példányszámban,
- 6 oldal A/4 méretű terjedelemben,
- A/4, 80 gr., 4+1 szín borító, 1+1 szín belív
mintapéldány szerint jelenjen meg.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Börcsökné Kiss Erzsébet, a Szerkesztő
Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

15. Pályázat benyújtása
megszervezésére.

a

következő

évi

testvér-települési

találkozó

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-123/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A testvér-települési kapcsolatok fenntartása, ápolása
fontos érdek. Főként azért is, mert jövőre lesz 300 éves a település és ennek
megünneplésére az egész év során rendezvényeket szeretnének tartani. Idén a
lengyel település adott volna helyszínt a találkozó megrendezésének. Ők azonban,
egyéb okokra hivatkozva nem tudják 2015. évben megrendezni a találkozót.
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Dr.Sztantics Péter
képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozattervezet elfogadását.
Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

105/2015. (V.26.) Kt. számú
Pályázat benyújtása a következő
évi testvér-települési találkozó
megszervezésére.

HATÁROZAT

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani az EACEA által kiírt
Testvérvárosi pályázat kiírásra.
A pályázat címe:Town Twinning Citizens’ Meettings

2.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy
dönt, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján az
EACEA
által
kiírt
Testvérvárosi
pályázat
elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárásban a
nyertes pályázó kiválasztásának hatáskörét nem
adja át a Gazdasági Bizottság részére.

3.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja,
hogy
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás bírálati szempontra figyelemmel
M27 ABSOLVO Consultingot
(1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.) - 190.000 Ft+Áfa
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tanácsadási díj, továbbá az elnyert támogatás
függvényében (0-20 millió Ft-ig) nettó 5 %, de
legalább nettó 100.00 Ft sikerdíj összegben nyilvánítja nyertesnek, tekintettel a Beszerzési
Szabályzat III. rész 9. pont a) pontjára figyelemmel.
4.

A pályázat megírása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy kössön
megbízási szerződést az M27 ABSOLVO Consulting
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. sz.alatti
ajánlattevővel.

5.

A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges.

6.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
pályázat aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1. (a
benyújtására)

pályázat

16. GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-118/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Mint ahogy az előterjesztésből is kiderül, a
módosításra a törvényi változások illetve a fogalmi pontosítások miatt van szükség.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?
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Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az SZMSZ
módosításának elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

106/2015. (V.26.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ
Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása.

1.

Mélykút

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Mélykút

Város

Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetének a
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:
1.1. A Szervezeti Működési Szabályzat bevezetésének a helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„Készült az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban : Áht)
9§ (1) bekezdés a pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány
rendelet 13.§. (1) bekezdése alapján”

1.2. A Szervezeti Működési Szabályzat I. fejezet 2.6. pontja az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„Közfoglalkoztatási alszámla: 11732174-15339089-10010000”

1.3. A Szervezeti Működési Szabályzat I. fejezet 3.3 pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
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„Az intézmény gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, előirányzatai
felett teljes jogkörrel rendelkezik. Ellátja a GAMESZ gazdasági-pénzügyi feladatait,
valamint külön megállapodás alapján ellátja a Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központ, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő
Miksa Könyvtára pénzügyi-gazdasági feladatait.”
1.4. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi
szövegrész lép:
1.

„3.1 Gazdasági-pénzügyi csoport
- Gazdasági főelőadó /igazgató/
- Pénzügyi- ügyintéző I.
- Pénzügyi ügyintéző II.
- Pénzügyi ügyintéző III.
- Pénzügyi- ügyintéző- pénztáros
- Ügyviteli dolgozó
- Adminisztrátor-takarító
3.2 Műszaki szolgálat
- Műszaki főelőadó
- Műszaki ügyintéző
- Karbantartó, gépkocsivezető
- Karbantartó I.
- Karbantartó II.
- Parkgondozó
- Állati hullák telepőre
- Takarítónő
- Festő
- Villanyszerelő
3.3 Egészségügyi ellátó szolgálat
- Ápolónő I.
- Ápolónő II.
- Takarítónő
- Védőnő I.
- Védőnő II.”
1.5. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet A) része az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„Elkészíti az időközi költségvetési jelentéseket, időközi mérlegjelentéseket,
beszámolókat.”
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1.6. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet B) részében a „közhasznú és
közcélú foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatottak”
szövegrész lép.
1.7. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet C) része az alábbi
szövegrésszel egészül ki:
„ Pénzügyi ügyintéző
Munkamegosztási megállapodás alapján ellátják Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központjának és Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és
Fenyő Miksa Könyvtárának a pénzügyi- gazdálkodási feladatait. Segítséget
nyújtanak költségvetésük módosításának előkészítéséhez. Vezetik a könyvviteli
nyilvántartásukat.

Intézik

a

bevételek

beszedésével

kapcsolatos

pénzügyi

teendőket, a számlakibocsátást és vezetik a bevételekhez kapcsolódó analitikus
nyilvántartásokat.

Gondoskodnak

Kötelezettségvállalási

a

szabályzat

kötelezettségvállalások
alapján

ellátják

az

nyilvántartásáról.
utalványozással,

ellenjegyzéssel, szakmai teljesítéssel, valamint az érvényesítéssel kapcsolatos
feladatokat.

Ellátják

a

költségvetés

végrehajtására

vonatkozó

kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését. Ellátják a házipénztár működésével
kapcsolatos feladatokat. Nyilvántartják, elkészítik az adó bevallást és teljesítik az
állami adóhatósággal szembeni kötelezettséget.”
1.8. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet E) részében a „közhasznú és
közcélú foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatottak”
szövegrész lép.
1.9. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet F) részében a „közhasznú és
közcélú foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatottak”
szövegrész lép.
1.10. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet G) részében a „közhasznú és
közcélú foglalkoztatottak” szövegrész helyébe a „közfoglalkoztatottak”
szövegrész lép.
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1.11. A Szervezeti Működési Szabályzat II. fejezet J), K), L), M),N),O) része
helyébe az alábbi szövegrészek lépnek lép:
„J/ Festő
- Általános feladatai: Lefesti és mázolja a bevakolt falat, fém- és faanyagokat, pl.
ajtókat, ablakokat. Eltávolítja a régi festéket. A hézagokat, repedéseket kittel, glettel
vagy vakolattal kitölti. Egyéb építőipari tevékenységben való részvétel
- Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó illetve
ügyintéző megbízza.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.
K/ Villanyszerelő
- Általános feladatai: Villanyszerelési szakmunkák. Lakatosmunkák, egyéb javítási és
karbantartási munkák végzésében részt vesz.
- Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó illetve
ügyintéző megbízza.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.
L/ Karbantartó, gépkocsivezető
- Általános feladatai: Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsi, traktor vezetése.
Anyagbeszerzési feladatok ellátása. Kisebb gépjármű- karbantartási feladatok
ellátása. Lakatos szakmunkák elvégzése
- Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amivel a műszaki főelőadó illetve
ügyintéző megbízza.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.
M/ Ápolónő
- Általános feladatai: Részt vesz a sürgősségi betegellátásban, felismeri a
veszélyhelyzeteket, életveszély esetén megkezdi a szakszerű elsősegélynyújtást.
Vérvétel, vizeletvizsgálat, sebkötözés, injekciók beadása. Elvégzi az adminisztratív
teendőket.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján az orvos utasításával végzi.
N/ Védőnő
- Általános feladatai: A nővédelem, a várandós anyák gondozása, a gyermekágyas
időszakban segítségnyújtás és tanácsadás, a 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
családgondozás. Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi
programok tervezésében, szervezésében, megvalósításában részvétel.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi.
O/ Takarítónő
- Általános feladatai: A munkaköri leírásban meghatározott önkormányzati
intézmények takarítása. Az épületek környékének takarítása, télen sózása,
homokozása.
- Munkáját a munkaköri leírás alapján végzi a kapott utasítások és határidők
figyelembe vételével, illetve a jogszabályok betartásával.
- Ellátja mindazokat a kisegítő feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza.”
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1.12. A Szervezeti Működési Szabályzat III. fejezet Gazdasági- pénzügyi
csoport részében az „önállóan működő” szövegrész helyébe a „hozzá
tartozó önkormányzati intézmények” szövegrész lép.
1.13. A

Szervezeti

Működési

Szabályzat

V.

fejezet

4.

pontjában

az

„ellenjegyzést” szövegrész helyébe a „pénzügyi ellenjegyzést” szövegrész
lép.
1.14. A Szervezeti Működési Szabályzat 1. mellékletének a helyébe az alábbi
szövegrész lép:
1. melléklet
ALAPÍTÓ OKIRAT
1. Költségvetési szerv neve:
Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
2. Rövidített neve:
Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ
3. Székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
4. Létrehozásáról rendelkező jogszabály száma, kelte:
13/1981.(VI. 18.) Th.
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a településrendezés és
az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás, valamint az önkormányzati
intézmények feladatellátásának segítése.
6. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat rend szerinti besorolása:
841117

Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:

013360
041231

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési,
egyéb szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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041232
041233
041236
041237
066010
066020
072111
071112
072311
074031
074032
102021

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása”

7. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: Mélykút város
közigazgatási területe.

8. Irányító szervének neve, székhelye:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
9. Felügyeleti szerv elnevezése és székhelye:
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
10. Vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: a
képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
feltételeknek megfelelő vezetőt nevez ki.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapfeladatok ellátása tekintetében közalkalmazott,
melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló az 1959. évi IV. törvény
(megbízási jogviszony) az irányadó.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
Mélykút Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület, a vagyonleltár alapján
nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. A feladatok ellátásához az
intézmény rendelkezésére állnak az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok:
Ingatlan címe: Mélykút, Nagy u. 4. szám (711 hrsz.)
Mélykút, Rákóczi u. 11. szám ( 993 hrsz.)
13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
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A fenti vagyontárgyak feletti rendelkezési jogokat Mélykút Város Önkormányzata
gyakorolja. Az intézmény vezetője köteles a vagyonhasznosítás során ezen Alapító
Okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott
vagyont.
14. ZÁRADÉK
Az Alapító Okiratot Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2014.
(II.25.)Kt. számú határozatával jóváhagyta. Jelen Alapító Okirat 2014. január 1.
napján lép hatályba. Jelen Alapító Okirat hatálybalépésével a 209/2013.(XI.26.)Kt.
számú határozattal jóváhagyott Alapító Okirat hatályát veszti.
Mélykút, 2014. február 25.
Kovács Tamás
Polgármester”

1.15. A Szervezeti Működési Szabályzat 2.sz.mellékletének a „Gazdasági
pénzügyi csoport 5 fő” helyébe a „Gazdasági pénzügyi csoport 6 fő”
szövegrész lép.

2. A Képviselő-testület felkéri a GAMESZ igazgatót a Szervezeti és Működési
Szabályzat egységes szerkezetbe foglalására.

Felelős: Sántáné Czékus Tímea
Határidő: 2015. május 30.

17. Mélykút
meghozatala.

Város

Önkormányzat

Óvodájával

kapcsolatos

döntések

Előadó: Hatalóczky Tiborné óvodavezető

Napirendi pont tárgyalása a 100-120/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság
és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön
csatolva.
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Kovács Tamás polgármester: A település demográfiai mutatói, valamint az óvodai
ellátás finanszírozásának módja szükségessé teszi a településen az óvodai
intézményhálózat átalakítására vonatkozó gondolatok felvetését, ezen belül is a
Széchenyi utca 110. szám alatti III. számú Óvoda megszüntetését.

Hatalóczky Tiborné óvodavezető Az előterjesztés elkészítésének eredeti célja a
következő nevelési év csoportindításához szükséges engedély megkérése volt a
képviselő-testülettől. A beíratás május hónapban megtörtént, 26 gyermek felvételét
kérték. Az I.sz.óvodában a kiscsoport létszáma 19 fő, középső csoport 19 fő,
nagycsoport 15 fő. A II.sz.óvodában kiscsoport 16 fő, középső csoport 17 fő+ 1 fő
SNI, nagycsoport 20 fő. A III.sz.óvoda létszáma 21 fő. Ezekkel a létszámokkal
tudnák indítani a csoportokat. Ami a problémát felvetette az, hogy jelenleg a 7
csoportnak a maximális felvehető létszáma 169 fő. A köznevelési törvény értelmében
a minimum csoportlétszám 13 fő. 2014. évtől problémát jelent, hogy meghatároztak
un. nevelés-szervezési paramétereket, mely a gyermek intézményben tartózkodását
bontja meg két csoportra és ezt veszi alapul a támogatás meghatározása során,
figyelmen kívül hagyva az óvoda nyitvatartási idejét. Külön kell bontani, aki nem
tartózkodik 8 órát az intézményben, és aki 8 órát tartózkodik. 2014. évet úgy
számolták el, hogy 8 hónapra és 4 hónapra kell megbontani az elszámolást. A 8
hónap az előző év október havi statisztikai létszáma, a 4 hónap pedig a következő
évnek a becsült létszáma. A gyereklétszám változása, a 2014.évi tény és a 2015.évi
várható adatok alapján a táblázatban látható. Az óvodapedagógusok létszáma ezen
paraméterek alapján kerül kiszámításra. Így az elismert létszám 2014. évben 9,9 fő
óvodapedagógus, 2015. évben 9,8 főre csökkent. Ezzel szemben a ténylegesen
alkalmazott óvodapedagógus létszám 13 fő. Elmondta a bizottsági üléseken és az
egyeztető üléseken is, hogy azt nem tudják megvalósítani, hogy teljes mértékben
lefinanszírozott legyen a személyi juttatás. A távlatokhoz annyit tud hozzátenni, hogy
a városban a születések aránya csökken. 2010. évben történt egy drasztikus
mélyrepülés, amikor 25 gyerek született. Ketten az óvodapedagógusok közül
nyugdíjba vonulnak. Januárban kérte a határozott idejű óvónői álláshelyek betöltését
a felmentési időkre. Ha a 7 csoport indítása megtörténik, akkor 2 óvónő felvételére
kellene sort keríteni. Amennyiben a III.sz.óvodai csoport megszüntetése megtörténik,
akkor problémaként felmerül a gyerekek behozatala. Nyáron, amikor az I.sz. és
II.sz.óvoda működik, sajnos nem kerülnek be a gyerekek. Polgármester úr olyan
ígéretet tett, hogy elgondolkodnak a gyerekek beszállításán. Eddigi felmérés alapján
3 család nem kérné a beszállítást, 18 gyereket kísérővel kellene szállítani. A
II.,sz.óvoda előtt felvetődött parkoló kialakítása, ami jogos igény lenne. Az I.sz.óvoda
nagycsoportjába kerülhetne 7 gyerek, 2 gyerek középsőbe, 1 gyerek pedig
kiscsoportba. A II.óvodába kerülhetne 6 kiscsoportos, és 5 középső csoportos
kisgyerek. Természetesen a testvérek egy helyre kerülnének.

Kovács Tamás polgármester: Kb.22 millió forintos plusz költsége van az óvodáknál
az önkormányzatnak. Miből adódik ez? A finanszírozás változott. Ezért merült fel ez
a kérdés. Nem népszerűek ezek a döntések. A III.sz.óvoda megszüntetésével, a
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nyugdíjazások miatt 11 fő óvodapedagógus lesz a létszám, illetve a működési
költség is csökken. A nyugdíjazások miatt most van az a lehetőség, hogy úgy tudják
átalakítani a működtetést, hogy elbocsátások ne legyenek. Ezzel kapcsolatban
elmondja, hogy bár az előterjesztésben szerepel, hogy a határozati javaslat
elfogadása esetén a III. számú Óvodában dolgozó közalkalmazottaknak a
munkáltatón belül történő másik munkakör felajánlás következtében lehetőség
adódna arra, hogy a jelenlegi létszám ne növekedjen a felmentési idő alatt 13 főről
15 főre, a határozati javaslatból véletlenül kimaradt az erre vonatkozó rendelkezés.
Ezért javasolja a határozati javaslat azon ponttal történő kiegészítését, hogy a
Képviselő-testület a 15/2015.(II.10.)Kt. számú határozatának 6. pontját hatályon kívül
helyezi. A gyerekek be és visszaszállítására a gyakorlati megoldást pedig meg kell
és meg is fogják találni. Az is felmerült az egyeztetés során, hogy a Jánoshalmi úti
vagy az Öregmajori gyerekek szülei is joggal jelezhetik igényüket a beszállításra,
mivel ezek a részek is messze vannak.
Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat
elfogadását. A képviselő-testületnek az a feladata, hogy jól gazdálkodjon, a
jogszabály változások rákényszerítik őket a változtatásra. Lehet, hogy nehezebb
lesz a megközelítése az óvodának, de a korának megfelelő csoportba fog járni a
gyerek, szakmai ellátásuk biztos nem lesz rosszabb, sőt inkább jobb lesz.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek a Mélykút Város
Óvodájának működésével kapcsolatos döntések meghozatala napirendi pontot.

Mikó Lászlóné képviselő: A bizottsági ülésen meghallgatták az óvodavezetőt, el is
mondták a véleményüket és nem is támogatják mindannyian az óvoda
megszüntetését. Nagyon sok kérdés merült fel. Többek között az is, hogy mi lesz az
épülettel, hogyan fogják hasznosítani. Ott van a kisebbségi ház is, ami jelen
pillanatban nincs kihasználva. A beszállításról is beszéltek, többek között azt is, amit
polgármester úr is mondott. Nem lenne igazságos, hogy csak arról a részről történne
beszállítás, joggal felmerül a kérés a város más területeiről is. Szomorúnak tartják,
hogy ezt egyáltalán tárgyalni kell.

Kovács Tamás polgármester: Az épület kihasználtsággal kapcsolatban mondja, hogy
elképzelhető, hogy egy rehabilitációs foglalkoztatót tudnának abban a térségben.
Erre egyeztetések folynak.

Mikó Lászlóné képviselő: Még annyit szeretne hozzátenni, hogy nagyon kínos volt
az, hogy a szülők hamarabb értesültek arról, hogy az óvoda bezárásra kerül, mint ők
képviselők. Őt megkeresték kb.2 héttel ezelőtt a szülők és nagymamák azzal, hogy
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hogyan zárhatják be a kinti ovit. Ő határozottan állította, hogy ilyen fel sem merült.
Mert tényleg nem volt szó róla. Elfogadtak egy éves költségvetést, akkor nem merült
fel. Amikor megkapta a testületi anyagot akkor szembesült vele, hogy igen is benne
vannak kész tények, számítások. A jövőre nézve szerencsésebbnek találná, mielőtt
ilyen döntésre kényszerülnek, előtte az ülésen megbeszéljék. Kínos volt.

Kovács Tamás polgármester: Való igaz, hogy hamarabb kiment a hír, de nem a
testülettől. Egy előkészítést igényelt, hogy egyáltalán tárgyalni tudja a testület.

Novák László képviselő: Érezzék a szülők is hogy együtt gondolkodnak velük.
Megérti, hogy oda jártak, ahhoz ragaszkodnak. Ha közel 7 millió forintot meg tudnak
spórolni, akkor miért ne engednék meg azt, hogy az átmeneti állapot idejére ezeknek
az embereknek a beszállítása megoldott legyen. Javasolja, hogy busszal hozzák be
őket az átmeneti időszakra, és a későbbiek folyamán pedig majd látják az igényeket.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Mikó Lászlónénak mondja, hogy nehéz azt
meghatározni, hogy mikor és hogyan beszéljenek egy ügyről. Ő sem tudott róla, de
hát hogy is tudhatott volna, amikor a döntés itt fog megszületni. Megkapták az
anyagot, bizottságok tárgyalták. Az előterjesztők előtte kidolgozták a napirendet.
Hogyan lehetett volna ezt még előbb? Ezt most kell eldönteni.

Mikó Lászlóné képviselő: Jó, csak valahogy a szülők tudomására jutott.

Kovács Tamás polgármester: Igen, mert a Szülők Közösségének és az Alkalmazotti
Közösségnek tárgyalnia kellett előtte a napirendről. Kérte, hogy mérjék fel, hogy
hány gyerek lenne, akit be kell szállítani.

Novák László képviselő: Az anyagban szó van a gyerekek beszállításáról. Erről most
döntenek vagy sem? Mert ő csak ennek a függvényében tud dönteni. Lesz
beszállítás vagy nem lesz beszállítás? Ha nem lesz beszállítás, nem fogja
megszavazni.

Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi Novák László képviselőt, hogy az nem elfogadható
számára, hogy úgy, mint az Öregmajori gyerekeknek, biztosítják a szülők és a
gyerekek számára is a havi bérletet, ami 595 Ft-ba kerül, mivel az iskolabusz jár? Így
nem kell az óvodából kísérő, nem kell az autót átalakítani, megvásárolni a
gyereküléseket, biztonsági övet.
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Novák László képviselő: A buszbérletet is el tudja fogadni.

Kovács Tamás polgármester: A megoldást meg fogják találni. A bérlet jó
megoldásnak tűnik.

Földes István alpolgármester: Azzal is tudják segíteni őket, hogy a Jókai utcai
buszmegállót kicserélik.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat azzal a módosításával történő elfogadásával, hogy a határozati
javaslat kiegészül azzal a ponttal, hogy a Képviselő-testület a 15/2015.(II.10.)Kt.
számú határozatának 6. pontját hatályon kívül helyezi.?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
7
igen
szavazattal,
1
ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

107/2015. (V.26.) Kt. számú
Mélykút Város Önkormányzat Óvodája
működésével kapcsolatos döntések meghozatala.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított
jogkörében eljárva Mélykút Város Önkormányzat Óvodáját átszervezi és Mélykút
Város Önkormányzat Óvodájának 6449 Mélykút, Széchenyi u. 110. szám alatti
telephelyét (III. számú Óvoda) 2015. augusztus 31. napjával megszünteti.
2. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy a döntésről a szülőket
tájékoztassa.
3. A Képviselő-testület a 15/2015.(II.10.)Kt. számú határozatának 6. pontját hatályon
kívül helyezi.
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4. A Képviselő-testület felkéri az óvodavezetőt, hogy az átszervezés folytán
szükséges munkajogi intézkedések megtételéről intézkedjen.
5. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Mélykút Város Önkormányzat
Óvodája Alapító Okiratának módosítását készítse elő.
6. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Mélykút Város Önkormányzat Óvodája a
2015/2016. nevelési évben az alábbi óvodai csoportokat indíthatja:
- I. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport,
- II. számú Óvoda: 1 kis csoport, 1 középső csoport, 1 nagy csoport.
7. A fenntartó a csoportok maximális létszámát 25 főben állapítja meg. A létszámok
számításánál a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. szóló törvény 47.§ (7)
bekezdése alapján kell eljárni.
Felelős: Hatalóczky Tiborné óvodavezető (2.-3. és 6. ponthoz)
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (4. ponthoz)
Határidő: 2015. június 10. (2. ponthoz)
2015. július 15. (3. ponthoz)
2015. augusztusi képviselő-testületi ülés (5. pont)
2015. augusztus 31. (6. ponthoz)

18. Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelme.
Előadó: Novák László igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 100-128/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Novák László igazgató: A „Nagy vagy, Kecskemét” idei nyári versenyére kapott egy
megkeresést az iskola és ezt kiküldte a testnevelőknek. Sztánkó Árpád testnevelő
tanár 6 gyerekkel jelentkezett a versenyre, melyre bejutottak. A verseny egy
uszodában fog lejátszódni Kecskeméten. Kérik, hogy egy szurkológárda is kísérje a
csapatot. A tv felvétel időpontja 2015. május 31. Gyereknap. A szállítóeszköz
biztosítását kéri.

Kovács Tamás polgármester: A testvér-települési pályázat benyújtásánál már
beszélték, hogy a költségvetésben az idei lengyelországi kiutazásra elkülönítettek
egy összeget, de mivel a találkozó az idén nem valósul meg, így abból az összegből
tudnák finanszírozni ezt az utat. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.
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Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet azzal, hogy
a Szvetnik Joachim Általános Iskola 2015. május 31-ei kecskeméti utazására az
utazási összeget biztosítsák?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

108/2015. (V.26.) Kt. számú
Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szvetnik Joachim Általános Iskola kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 2015. május 31én megrendezésre kerülő „Nagy vagy, Kecskemét” tv
felvételére az utazási költséget a költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. május 31.

19. Az ÉPTESZ Kft kérelme.
Előadó: Béleczki Krisztián ügyvezető

Napirendi pont tárgyalása a 100-124/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Az ÉPTESZ Kft kérelemmel fordult a képviselőtestülethez , melyben 2 millió forintot kér megelőlegezni a strand megnyitásához. A
másik, amiről már többször beszéltek, de még döntés nem született, hogy milyen
jegyárakkal kalkuláljanak. Azt el tudjak képzelni, hogy a belépő árakat megemelnék,
viszont azok a gyerekek, akik megérdemlik vagy ingyen, vagy kedvezményesen
megkapnák. Jó tanulmányi eredmény, sporteredmények stb. Felkéri a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságot és a Humánpolitikai Bizottságot, hogy határozza meg a
jegyárakat.
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Dr.Sztantics Péter
képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
ÉPTESZ Kft. részére biztosítson 2.000.000,- Ft-ot a Strandfürdő megnyitásával
kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet a kérelem
teljesítésének elfogadásával és azzal, hogy felkérik a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot, hogy a Humánpolitikai Bizottsággal határozzák meg a 2015. évi
jegyárakat?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

109/2015. (V.26.) Kt. számú
Az ÉPTESZ Kft strandfürdő üzemeltetéssel
kapcsolatos kérelme.

1.

2.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy az ÉPTESZ KFT részére a
strandüzemeltetéshez szükséges 2 000 E Ft előleget
biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságot és a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a
2015. évi jegyárakat határozzák meg úgy, hogy
legyen lehetőség bérlet vásárlására is.

Felelős: Béleczki Krisztián ügyvezető
Dr.Sztantics Péter elnök
Határidő: azonnal
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Kopcsek Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Novák László
jegyzőkönyv-hitelesítő
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