14/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29én 14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Művelődési Ház, Mélykút, Tópart 58.

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., Görhöny Edit pü.csop.vez., Burai
Béla MRNÖ elnök, Sántáné Czékus Tímea igazgató, Fuszkó
Attila mb.igazgató.
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 pontok elfogadása és tárgyalása előtt
elmondja, hogy mint mindenki előtt ismeretes, az országosan kialakult
migránshelyzet miatt katonai egységek települtek a déli határszakasz több
településére, így Mélykútra is. Mélykúton az Öregmajori településrészen található
Kastély épületében kerültek elhelyezésre. A Magyar Honvédség Előretolt Vezetési
Pont civil-katonai összekötő csoport 2 képviselője az ülésen megjelent és néhány
szóban tájékoztatást kapnak a képviselők a feladatukról.

Magony százados megtartja tájékoztatóját.
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 29-én tartott
üléséről.

1

Kovács Tamás polgármester: Megköszönve Magony százados tájékoztatóját a
továbbiakban kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a jegyzőkönyvhitelesítőket. 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, mely javaslat megegyezik
a meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés
napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

Novák László képviselő: A Gazdasági Bizottság ülésén elmondta, hogy a
költségvetés tárgyalása során benyújtott kérelmével kapcsolatban nem valósult meg
minden, az abban szereplő tételek közül. Látja, hogy szerepel a Gazdasági Bizottság
javaslatában, hogy a benyújtott kérelmét ismételten tűzze a képviselő-testület
napirendjére, és vizsgálja meg, hogy az abban szereplő tételek közül melyek nem
kerültek megvalósításra és tegyen intézkedést ezekkel kapcsolatban. Kéri, hogy
beszéljenek róla.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy az ülés végén az interpellációk során
térjenek vissza az igazgató úr és a Gazdasági Bizottság javaslatára. Kérdezi, hogy
kíván-e még valaki az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

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

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
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2.

Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

3.

Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Jánoshalmi Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége Mélykút várost érintő munkanélküliség
helyzetéről.
Előadó: Kollár Péter főosztályvezető

4.

Jánoshalmi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

5.

A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni
ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

6.

Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

7.

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

8.

A 67/2015. (IV.15) Kt. számú határozat módosítása (tanyagondnoki busz
pályázat)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

9.

Kerékpárút építése miatt állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba
vétele.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

10. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
11. Döntés Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról a
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
12. Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
13. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár további működésével
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kapcsolatos döntés meghozatala, valamint pályázat kiírása a Művelődési
Ház és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
14. Radvánszki József ingatlanvásárlási kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15. Sztánkó Árpád támogatási kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
16. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:
1. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-201/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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

Novák László képviselő: Elmondja, hogy az általános iskolások egy csoportja
2015.09.25-én meglátogatta az itt szolgálatot teljesítő katonai csoportot.

Burai Béla RNÖ elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeptember 21-én a
TÁMOP 5.3.10. kompetencia képzés pályázat zárását tartották Bácsalmáson.
Felkérték Vojnics Rogics Antalnét, a mélykúti cigány hagyományőrző együttest és őt
előadásra. A rendezvényen részt vett még Fuszkó Attila mb. igazgató is. Úgy
gondolja a program sikeresen lezárult.

Kovács Tamás polgármester: 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 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:

156/2015. (IX.29.) Kt. számú
Beszámoló a két ülés közötti fontosabb
eseményekről.

HATÁROZAT

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

2. Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-187/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Dr.Börcsök Tímea aljegyző: Elmondja, hogy a júniusban benyújtott változás
bejegyzési kérelmük kapcsán a Kecskeméti Törvényszék hiánypótló végzést
kézbesített részükre, melyben 8 pontban kérte az Alapító Okirat módosítását. Ennek
átvezetése történt meg a Módosító Okiratban, illetve a hivatalnál személycsere
következett be, Horváth Ferencné csoportvezető nyugdíjba vonult, az ő helyét
Görhöny Edit vette át. Az Alapító Okirat szerint a felügyelőbizottság tagja a
mindenkori pénzügyi csoportvezető. Ez a változás is átvezetésre került.
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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
épviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

157/2015. (IX.29.) Kt. számú
Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány
Alapító Okiratának módosítása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth Ferencnének, a Mélykút
Közművelődéséért Közalapítvány felügyelőbizottsága tagjának – közszolgálati
jogviszonyának megszűnése folytán történő - felügyelőbizottsági tagsága
megszűnését tudomásul veszi.
2.
A
Képviselő-testület
a
Mélykút
Közművelődéséért
Közalapítvány
felügyelőbizottsági tagjának Görhöny Edit (anyja neve: Horváth Mária) 6449 Mélykút,
Magyar u. 42. szám alatti lakost, a Mélykúti Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetőjét határozatlan időre kijelöli.
3. A Képviselő-testület a Mélykút Közművelődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát a
határozat 1. számú melléklete szerint módosítja.
4. 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.
5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hiánypótlás
Kecskeméti Törvényszékhez történő benyújtásáról.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015. október 5. (hiánypótlás benyújtására)
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1. melléklet a 157/2015.(IX.29.)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 első bekezdésében a „hoz létre” szövegrész helyébe a „hozott
létre” szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat VI. pontjában az „Az alapítvány vagyona felhasználásáról a
kuratórium dönt, azzal a kikötéssel, hogy a tőke összege 20.000,- Ft alá nem
csökkenhet.” szövegrész helyébe „Az alapítvány vagyona felhasználásáról a
kuratórium dönt. A teljes vagyon felhasználható a cél érdekében azzal a kikötéssel,
hogy a tőke összege 20.000,- Ft alá nem csökkenhet.” szövegrész lép.
3. Az Alapító Okirat VII. pontjának első bekezdésében „Az alapítványt az elnök
képviseli,” szövegrész helyébe „A közalapítványt a kuratórium elnöke képviseli,”
szövegrész lép.
4. Az Alapító Okirat VII. pontjának első bekezdése „A közalapítványt a kuratórium
elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által kijelölt kuratóriumi
tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag.”
szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: „ A kuratórium elnöke
képviseleti jogának terjedelme általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja
önálló.”:
5. Az Alapító Okirat VII.5./ pontjában „A kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak
megbízatása 5 éves határozott időtartamra szól, feladataikat társadalmi
megbízatásban látják el.” szövegrész helyébe „A kuratórium elnökének, titkárának,
tagjainak megbízatása 5 éves határozott időtartamra szól, feladataikat társadalmi
megbízatásban, díjazás nélkül látják el.” szövegrész lép.
6. Az Alapító Okirat VIII. pont utolsó bekezdésében hatályát veszti a „- szervezeti és
működési szabályzat megalkotása” szövegrész.
7. Az Alapító Okirat X. pontja „Az alapítvány és a kezelő szervének ellenőrzésére
három tagú felügyelőbizottság jogosult, amelynek tagjait az alapító jelöli ki.”
szövegrészt követően az alábbi szövegrésszel egészül ki: „A felügyelőbizottság tagja
az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,
akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki
vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.”
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8. Az Alapító Okirat X. pontjában „- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi
csoportvezetője, jelenleg Horváth Ferencné 6449 Mélykút, Honvéd u. 24. szám alatti
lakos” szövegrész helyébe „- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi
csoportvezetője, jelenleg Görhöny Edit 6449 Mélykút, Magyar u. 42. szám alatti
lakos” szövegrész lép.
9. Az Alapító Okirat X. pontjában „A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása
feladatuk, illetve megbízatásuk időtartamára szól.” szövegrész helyébe „A
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, határozatlan ideig
tart,
megszűnik
a
felügyelőbizottsági
tag
lemondásával,
halálával,
összeférhetetlenségi körülmény vagy kizáró ok bekövetkeztével, továbbá az előző
bekezdésben megjelölt önkormányzati, testületi, hivatali tisztség, vezetői megbízás
megszűnésével.” szövegrész lép.
10. Az Alapító Okirat X. pontjában hatályát veszi „A felügyelőbizottság ügyrendjét
maga állapítja meg.” szövegrész.
11. Az Alapító Okirat XI. pontjának második bekezdésében „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.” szövegrész helyébe „A
közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyonát – a hitelezők
kielégítése után – az alapító köteles a megszűnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.” szövegrész lép.
12. Hatályát veszti az Alapító Okirat XIII. pontja.
Mélykút, 2015. szeptember 29.
Kovács Tamás
polgármester
Az Alapító nevében
2. melléklet a 157/2015. (IX.29.)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 hozott létre az alábbiak szerint:
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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.
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.
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.
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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. A teljes vagyon felhasználható a cél érdekében azzal a kikötéssel, hogy a tőke
összege 20.000,- Ft alá nem csökkenhet.
VII. A közalapítvány kezelője, képviselete:
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. A közalapítványt a
kuratórium elnöke képviseli, akadályoztatása esetén a kuratórium elnöke által kijelölt
kuratóriumi tag, ilyen személy hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi
tag. A kuratórium elnöke képviseleti jogának terjedelme általános, a képviseleti jog
gyakorlásának módja önálló. 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.
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3./
Bozóki Gábor Mihályné (anyja születési neve: Somodi Emma) 6449 Mélykút,
Kossuth u. 14. /lakcím/
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, díjazás nélkül
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,
- 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.
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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.
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;
- 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.
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
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Az alapítvány és a kezelő szervének ellenőrzésére három tagú felügyelőbizottság
jogosult, amelynek tagjait az alapító jelöli ki. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú
személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
A bizottság tagjai a működés tapasztalatairól szükség szerint, de évente egyszer az
alapítónak beszámolnak.
Tagjai:
- a Polgármesteri Hivatal mindenkori pénzügyi csoportvezetője, jelenleg
Görhöny Edit 6449 Mélykút, Magyar u. 42. 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 felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre, határozatlan ideig
a
felügyelőbizottsági
tag
lemondásával,
halálával,
tart,
megszűnik
összeférhetetlenségi körülmény vagy kizáró ok bekövetkeztével, továbbá az előző
bekezdésben megjelölt önkormányzati, testületi, hivatali tisztség, vezetői megbízás
megszűnésével.
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.
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.
X/A. A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
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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
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 vagyonát – a hitelezők
kielégítése után – az alapító köteles a megszűnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
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.
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törvény rendelkezései az irányadók, annak keretei között a kezelő szervezet
bármely kérdésben határozatot hozhat.
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 első
bekezdésének, VI., VII., VIII., X, XI. pontjának változása, továbbá a XIII. pontjának
hatályon kívül helyezése adott okot.
Mélykút, 2015. szeptember 29.
Kovács Tamás
polgármester
az Alapító nevében

3.Tájékoztató a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Mélykút várost érintő
munkanélküliség helyzetéről.
Előadó: Kollár Péter főosztályvezető
Napirendi pont tárgyalása a 100-199/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester:
előterjesztéssel kapcsolatban?

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az

Kiss István alpolgármester: Elmondaná a véleményét a munkaügyi helyzettel
kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy tragédia az, ami az országban folyik. Nagyon
elgondolkodtató, hogy például - ha egyáltalán lesz pályázati pénz az új vágóhídra szabad-e itt megépíteni, mert úgy gondolja, hogy az emberek itt nem akarnak
dolgozni. Elvannak a START programban, jól érzik magukat. Jelenleg 25 dolgozót
tudna alkalmazni Kiskunhalason a tovább feldolgozó üzemben, de egyszerűen nem
találnak embert. Nem hajlandók az emberek dolgozni. Bármelyik szakmát nézi
mindegyik ettől hangos, nincs sem szakmunkás, sem segédmunkás. Véleménye
szerint a közmunka programokat nagyon elszúrta a kormány. Nem munkába vezetett
be,- mint ahogy annak idején Bányai úr meghirdette, - hanem még jobban kivezeti az
embereket a munkából.

Torma Gábor képviselő: Egyetért. Vállalkozása is hasonló problémákkal küzd. Ő
sem talál alkalmazottat.
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Kovács Tamás polgármester: Ezt már több vállalkozás is jelezte. Már megyei szinten
is tárgyaltak róla egy előadás keretében. A vélemény egyforma volt, a közmunka
program egy fals munkaerő piaci helyzetet teremtett. Az elképzeléssel ott hibáztak,
hogy azt hitték, ha az embereknek van egy lehetősége a segélyezés mellett
dolgozni, akkor a munkaerő piacon ettől jobb ajánlatot kapva azt elvállalják, és
visszatérnek a munkaerő piacra. Ez nem jött be. Mindenki azt fogalmazta meg, hogy
ezek az emberek nem akarnak továbblépni. Jónak tartja, hogy elmondják és minél
több fórumon el kell mondani.

Torma Gábor képviselő: Ha valaki részt vesz ilyen programban és nem végzi el a
munkáját, akkor el kell küldeni, ezt már Földes István alpolgármesternek is mondta.
Azt, hogy miért nem küldi el, arra megkapta a választ. A munkájának az értelmét
próbálja védeni, de a másik oldalon ez fals dolog, mert az adót meg a vállalkozók
fizetik. Ez nem hasznot hoz, hanem visz. Így még több adót fognak befizetni a
vállalkozások. Ez kárt okoz.

Kiss István alpolgármester: Az állami apparátus hozzá állását mutatja, hogy például
átmegy a Munkaügyi Központba Bácsalmásra a Kormányhivatalhoz, hogy szakácsot
keres. Erre azt a választ kapja, hogy vannak a közmunka programban szakácsok,
nagy nehezen a címüket és a telefonszámukat megkapta, de a hivatal senkit nem
értesít ki, azért mert, ha kiértesítik, és a dolgozó elutasítja az ajánlott munkát, akkor 9
hónapig nem vehet részt közmunka programban, így kiszúrnak a Kormányhivatallal.
Nyelt kettőt, elszámolt 10-ig és távozott. Ezért dolgozik, ezért fizeti az adót, nem is
keveset? Ezt Bányai úrnak szívesen elmondaná. mert felháborítja.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, ha lesz lehetősége, akkor mindenképpen
említse ezt meg Bányai úrnak. 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
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Képviselő-testülete
7
igen
szavazattal,
1
ellenszavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

158/2015. (IX.29.) Kt. számú
A Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal
tájékoztatójának elfogadása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal tájékoztatóját - a
munkaerő-piaci helyzetről a Jánoshalmi járás
területén 2014-2015-ben - elfogadja.

4. Jánoshalmi Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-186/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Társulási Megállapodás
módosítására azért kell sort keríteni, mert a társulás konzorciumi tagként részt vesz a
„Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című
pályázatban, és a már meglévő megállapodást a társulásban ellátott feladatok
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásával szükséges
kiegészíteni.

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 a
megállapodás módosításának elfogadásával?

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

159/2015. (IX.29.) Kt. számú
Jánoshalmi Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Jánoshalmi
Kistérségi
Társulás
Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztéshez
képest változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2015.
október
15.
megküldésére)

(határozat

5. A szociális rászorultságtól függő helyi pénzbeli és természetbeni ellátásokról

szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-191/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei
külön csatolva.
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Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet átdolgozásra került, csak a paragrafusok számozása lett új és a bekezdések
jelölését változtatták meg, Az új rendelet-tervezet 2. változata az ülés előtt kiosztásra
került, erről kell majd szavazni. Elmondja továbbá, hogy a tényleges változás a
gyermekgyógyszer évente kétszeri lehetősége, a korábbi egy helyett, a többi
módosítás jogtechnikai.

Kovács Tamás polgármester: Mint azt már egy korábbi ülésen a napirenddel
kapcsolatban elmondta, az önkormányzat 2015. évi költségvetésében jelentős
összegű előirányzat áll még rendelkezésre szociális célokra, amely előirányzat
felhasználása kötött. Az elköltésre olyan célokat és lehetőségeket kellene találniuk,
ami a település érdekeit és szociális ellátó rendszerét is segíti, de nem arról szól,
hogy az összeget csak szétosszák, és ne oldjanak meg olyan problémákat, amit
esetleg az összegből megoldhatnának. A támogatás alapján meghatározott
előirányzatok kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra
használhatóak fel (az ellátások közötti átcsoportosítás lehetősége mellett). Kéri, hogy
a bizottságokat ismertessék határozataikat.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
A bizottság javasolja továbbá, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy van-e
mód arra, hogy a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem
fedezett részén belül a megmaradt előirányzatot vagy annak egy részét egy olyan
kisbusz vásárlására fordítsa az önkormányzat, amely a közfoglalkoztatott
munkavállalók szállítására lenne felhasználható.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet
elfogadását. A bizottság javasolja továbbá, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét,
hogy van-e mód arra, hogy a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással
nem fedezett részén belül a megmaradt előirányzatot vagy annak egy részét egy
olyan kisbusz vásárlására fordítsa az önkormányzat, amely a közfoglalkoztatott
munkavállalók szállítására lenne felhasználható.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy kérjék fel a pénzügyi csoportvezetőt,
hogy kérjen állásfoglalást a Magyar Államkincstártól azzal kapcsolatban, hogy
beruházásra felhasználható-e az összeg. 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. Először a rendelet-tervezetet
bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával?

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta a szociális
rászorultságtól
függő
helyi
pénzbeli
és
természetbeni ellátásokról szóló 4/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2015.(X.6.) önkormányzati rendeletet, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, mely szerint
felkérjék a pénzügyi csoportvezetőt az állásfoglalás megkérésére?

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

160/2015. (IX.29.) Kt. számú
Szociális célú kötött felhasználású
előirányzat felhasználással kapcsolatos
állásfoglalás kérése

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy kérjen
állásfoglalást a Magyar Államkincstártól azzal
kapcsolatban, hogy a közfoglalkoztatási feladatok
egyéb állami támogatással nem fedezett részén belül
a megmaradt előirányzatot, vagy annak egy részét
fordíthatja-e az önkormányzat kisbusz vásárlásra,
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amely a közfoglalkoztatott munkavállalók szállítására
lenne felhasználható.
Felelős: Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető
Határidő: azonnal

6. Az önkormányzat Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-189/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság, a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta,
melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy szóbeli jelzés
érkezett a Kormányhivatal részéről, hogy három kérdéskört nem tartalmaz a rendelet.
Ezt rendezik most, illetőleg beemelésre került a Polgármesteri Hivatalban a rugalmas
munkaidő biztosításának lehetősége is, amelyet a napelemes kiserőműre vonatkozó
részletes indokolásban kifejtett pályázati kötelezettségvállalás indokolt.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet
módosítását.

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

Kiss István alpolgármester távozik a testületi-ülésről.

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

Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
szóló
14/2015.(X.15.)
önkormányzati rendeletet, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

Kiss István alpolgármester visszaérkezik a testületi-ülésre.

7. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-193/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt években mind a felsőoktatási
intézményekben, mind a közoktatásban tanulmányokat folytató mélykúti fiatalokat
támogatta az önkormányzat. A mai ülésen a képviselő-testületnek a pályázati
rendszerhez való csatlakozási szándékról kell döntést hozni, melynek pénzügyi
vonzata is lesz, mely a 2016.évi költségvetési évet érinti. Az elmúlt évben erre a célra
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elkülönített összeg 750 E Ft volt. Az elmúlt év tapasztalata alapján a 2016. évi
költségvetési évre ugyanekkora támogatási összeg megállapítására tesz javaslatot.
Továbbá kiosztásra került a pályázati kiírás szövege, valamint a lebonyolítással
kapcsolatos tájékoztató, kéri a testülettől ezeknek az anyagoknak az elfogadását is.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati – javaslat
elfogadását. Jónak tartja, hogy megkapták a tájékoztatást a pályázat kiírásáról és
lebonyolításáról. Ismerteti a pályázat elbírálására vonatkozó részt, mely szerint a
pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. Felosztásánál, ami a Humánpolitikai Bizottság
feladata, felhívná a figyelmet, hogy ezt még jobban vegyék figyelembe. A minden
pályázónak juttassanak valamekkora összeget elosztást nem tartja szerencsésnek,
mert éppen azt a célt nem érik el, ami a pályázat lényege. A bizottsági ülésen azon
gondolkodtak, hogy jó lenne ezt a keretet létszámban szűkíteni és a ténylegesen
rászorulónak nagyobb összeget biztosítani.

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
épviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

161/2015. (IX.29.) Kt. számú
Csatlakozás a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.

HATÁROZAT
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1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
750000 Ft keretösszeget biztosít a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
3. A Képviselő-testület a Bursa Hungarica pályázat 2016.
évi pályázati kiírását és lebonyolításáról készített
tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: pályázati kiírás szerint

8. A 67/2015. (IV.15) Kt. számú határozat módosítása (tanyagondnoki busz
pályázat)
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-188/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a módosítás azért szükséges, mert a
pályázat a maximális összeggel került benyújtásra, a határozati-javaslat a tényleges
bekerülési összegeket tartalmazza.

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.
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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
épviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

162/2015. (IX.29.) Kt. számú
67/2015. (IV.15) KT számú határozat
módosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 67/2015. (IV. 15) Kt számú határozat
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges saját erőt a 2015. évi költségvetésben
általános tartalék terhére biztosítja. A pályázat
forrása az alábbi:
Beruházási költség
(27 % Áfával)
9.509.532,- Ft

Saját forrás
2.067.564,- Ft

Igényelt támogatás
7.441.968,- Ft.

3. A 67/2015. (IV.15) Kt számú határozat egyéb
pontjai nem változnak.

9. Kerékpárút építése miatt állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba
vétele.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-194/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.
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Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy elkezdődtek a kerékpárút építésének
előkészítői munkálatai. Azokat a területeket, amire a kerékpárút megépül, azt az
önkormányzatnak tulajdonba kell vennie. A pályázatról tudni kell, hogy a pályázat
tartalmaz egy gépet, amellyel karbantartani lehet a kerékpárutakat, mivel a fenntartás
az önkormányzat feladata lesz a település külterületi részén is. Többen kérdezték
tőle, hogy a kerékpárút nyomvonalán miért nem módosítottak? A pályázatnak alapból
az volt a feltétele, hogy rendelkezésre álljon meglévő építési engedélyes terv. Esély
nem volt az idő rövidsége miatt más nyomvonalú terv elkészíttetésére. Tudja, hogy
nem a legszerencsésebb a kerékpárút nyomvonala. Arra azért lehetőség nyílik, hogy
más pályázati forrásból olyan utak aszfaltozását végezzék el, amellyel segíteni tudják
a kerékpárosok közlekedését is. Gondol például a Szabadság térre, amit jelenleg is
sok kerékpáros veszi igénybe a belvárosba való bejutáshoz. Várhatóan még többen
használnák, ha jó minőségű lenne.

Torma Gábor képviselő: Ő pont a kerékpárút kapcsán kérte, hogy ha a továbbiakban
bármi tervezés történik, akkor ne a tervet vitassák meg, hanem a tervezésben
vegyenek részt közösen. Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a kerékpárút építése miatt
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételével kapcsolatos határozatijavaslatot.

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
épviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

163/2015. (IX.29.) Kt. számú
Kerékpárút építése miatt állami tulajdonú
ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele

HATÁROZAT
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1. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. Törvény 13. §-ában foglaltak,
valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. I. törvény 32. § (3)
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központnál kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam
tulajdonában, lévő:
Jelenlegi
helyrajzi
szám
Mélykút
település
Belterület 5.
Belterület
348
Belterület
408
Belterület
621/1
Belterület
1802

Változás utáni Önkormányzat
helyrajzi szám által
igényelt
– –
hrsz. nagysága
önkormányzat
által igényelt

Változás utáni
helyrajzi szám
–
Magyar
Állam
tulajdonában
maradó
5/3

Magyar Állam
tulajdonában
maradó hrsz.
nagysága

1 ha 8842 m2

348/3

1695 m2

408/2

3913 m2

5/1
5/2
348/1
348/2
408/1

16 m2
2128 m2
499 m2
110 m2
1065 m2

621/6

606 m2

621/7

3181 m2

1802/1

92 m2

1802/2

1147 m2

helyrajzi számú ingatlanok ingyenes tulajdonba adását.
2. Mélykút Város Önkormányzata az ingyenes átadással tulajdonába
kerülő földterületeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontja; valamint a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdése
szerint a helyi közutak fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése
közfeladat ellátása érdekében kerékpárút létesítésére kívánja
felhasználni.
3. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek –
ideértve a telekalkítási eljárás, a hatósági átminősítési díjának, az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzések költségének – megtérítését
vállalja.
4. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik
arról,
hogy
az
igényelt
területek
nem
állnak
(örökségvédelmi/természetvédelmi/heli/Natura 2000) védettség alatt.
5. Mélykút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Kovács Tamás polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt
ingatlanokkal ingyenes önkormányzati tulajdonba adással kapcsolatos
eljárás során a KKK felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegye.
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6. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Kovács Tamás polgármestert, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást
aláírja.

10. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015.(III.2.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-196/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: Szóbeli kiegészítésként az alábbiak adja elő:
A) Mélykút Város Önkormányzata szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási
beruházásához az európai uniós fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére
támogatás jogcímén 4 274 027 Ft és 112 614 098 Ft pót előirányzatban részesült.
Ezzel az összeggel nő a Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata
és csökken az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről előirányzata.
B) Mélykút Város Önkormányzata Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség javító
program keretében, mint gesztor önkormányzat a beruházásához az európai uniós
fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésére támogatás jogcímén 46 082 732 Ft
pótelőirányzatban részesült. Ezzel az összeggel nő a Felhalmozási célú
önkormányzati támogatások előirányzata és nő kiadási oldalon az Egyéb
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata.
C) Az előterjesztésben szereplő I. Mélykút Város Önkormányzat - 3. előirányzat
átcsoportosítás - K pont törlésre kerül, a nevezett módosítást nem kell végrehajtani.
Pontosítás:
D) Mélykút Város Önkormányzat a 21/2015. (IV.17.) MVM rendelet alapján, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése 2015-től
igénybe vehető támogatás jogcímén 7 441 968 Ft-ot nyert, mely a nettó kiadás
összege illetve a forgalomba helyezés díját tartalmazza, az áfa összege saját erőből
kerül biztosításra.
Az előterjesztésben szereplő adatokat módosítani szükséges az alábbiak szerint:
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Bevételi oldalon nő az Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről előirányzata 7 442 E Ft-tal és kiadási oldalon csökken az
Általános tartalék 2068 E Ft-tal és nő a Dologi kiadások előirányzata 338 E Ft-tal, nő
az Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 7 222 E Ft-tal és nő a
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 1 950 E
Ft-tal.
E) Az autonómia pályázat elszámolásakor visszafizetési kötelezettség keletkezett,
mely az előterjesztésben szereplő adatokhoz képest csökkent 11 E Ft-tal. Kiadási
oldalon csökken a Dologi kiadások előirányzata 53 E Ft-tal és csökken az Egyéb
tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata 78 E Ft-tal és csökken a
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata 31 E Fttal és nő a visszafizetési kötelezettség miatt az Egyéb felhalmozási célú
támogatások államháztartáson kívülre előirányzata 151 E Ft-tal.
F) A közművelődés érdekeltségnövelő
funkciókódon kerül elszámolásra.

támogatás

a

082091

kormányzati

Dr. Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
határozatát, mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a rendelettervezetnek az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel történő 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 javaslatok hangzottak el a pénzügyi csoportvezetőtől.
Megkérdezi ki ért egyet a rendelet-tervezet elfogadásával a módosításokkal együtt?
Kovács Tamás polgármester a szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotta az önkormányzat
költségvetéséről
szóló
3/2015.(III.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
15/2015.(X.15.) önkormányzati rendeletet, amely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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11. Döntés Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról a
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési
eljáráshoz kapcsolódóan.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-197/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy készülnek elő az ügyelet ellátására
vonatkozó 2016. február 01 – 2018. január 31. közötti időszakra kötendő megbízási
szerződés megkötéséhez, melyre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A
Közbeszerzési Szabályzat 6.3. pontja alapján a képviselő-testület a Közbeszerzési
Bírálóbizottságot alkalmanként írásban bízza meg. A bírálóbizottság tagjai között
szavazati joggal kell rendelkeznie a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi
és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személynek. A bizottság létszáma legalább
3 fő, egy személy több szakértelmet is biztosíthat. Az Önkormányzat nevében az
eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bizottság tagja. A fentiekre
tekintettel javasolja a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjainak:
- közbeszerzés tárgya szerinti: Dr. Horváth Endre
- közbeszerzési: Kósa Róbertné
- jogi: dr. Dudás Anita
- pénzügyi: Sántáné Czékus Tímea személyeket megválasztani.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel
kapcsolatban?

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy az eljárás becsült értéke miért 60 millió Ft?

Kósa Róbertné lak. szolg. csop. vez.: 2 éves időszakról szól az előterjesztés. A
Közbeszerzési tervben szerepel a 60 millió Ft. Tavaly márciusban, amikor elfogadta
a képviselő-testület a közbeszerzési tervet akkor még 30 millió forintról beszéltek
éves szinten. A szerződés értéke remélhetőleg nem ekkora összeg lesz.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Kérdezi, hogy a központi ügyelettel kapcsolatban
Jánoshalmáról jelzés nem érkezett?

Kovács Tamás polgármester: Nem jelzett Jánoshalma, nincs semmi változás.
Kisszállás érdeklődött az ügyelethez csatlakozásról, de azóta ők sem annyira
aktívak. Kiskunhalashoz tartoznak, és most pályázatban szerepelnek, magasabb
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összeget, mint eddig, nem szánnának rá. Elmondta, a polgármester úrnak, hogy úgy
érzi, Mélykútról mégiscsak könnyebben lehetne ellátni az ügyeletet, ha nem is
távolság a sokkal jobb, inkább az, hogy kevesebb település között osztódik meg az
ügyelet. 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
épviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

164/2015. (IX.29.) Kt. számú
”Háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet
ellátása”
közbeszerzési
eljárás
bírálóbizottsági tagjainak megválasztása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Közbeszerzési
Bírálóbizottság tagjainak a következő személyeket
választja meg:
-

Dr. Horváth Endre a közbeszerzés
tárgya szerinti szakértő,
- Kósa Róbertné közbeszerzési szakértő
- Dr. Dudás Anita jogi szakértő
- Sántáné Czékus Tímea pénzügyi
szakértő.
A bírálóbizottság megbízatása az eljárás lezárásáig
tart.
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12. Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői)

álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-197/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve
külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a Gondozási Központ vezetőjének
mandátuma lejár decemberben, így szükségessé válik az álláshelyre a pályázat
kiírása.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Jogszabályban előírt feltételekkel pályázatot kell
kiírni. Minden magasabb vezetői pályázatot egy szakértői bizottság véleményez,
amelyet meg kell alakítania a képviselő-testületnek. Felkérték Ádám Tamásnét
szakértőnek, aki díjmentesen elvállalta. Az előző pályázatot is véleményezte. A
véleményező bizottságba a pályázat előkészítőjének, vagy meghatalmazottjának is
jelen kell lenni. Ebben az esetben jogszabály szerint a jegyző a pályázat
előkészítője, ezért javasolta, hogy az aljegyző vegyen részt a véleményező
bizottságban, illetőleg a bizottságok tárgyalták és még további személyekre tettek
javaslatot. A kiírás szerint maximálisan 5 év a megbízás időtartama. Probléma volt,
hogy mivel integrált intézményről van szó, szociális és gyermekjóléti tevékenységet
is végez, hogy milyen képesítési előírásokat kell alkalmazni az intézményvezetőkkel
szemben. A kolléganő több soron egyeztetett, és a bentlakásos intézményre
vonatkozó képesítési előírásokat kell elfogadni, ez az alkalmazási feltétel szerepel a
kiírásban. Az előterjesztés szöveges részében ismertették, hogy a magasabb vezetői
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba
kinevezhető. Ezt a pályázati feltételek között is meg kell jelentetni. Ezzel a
módosítással javasolja a pályázati kiírás elfogadását.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek előterjesztés szerint
a pályázat kiírását a Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői)
álláshelyére. A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
Szakértői-véleményezői Bizottság tagjainak az alábbi személyeket: Ádám Tamásné
szakértő, Dr. Börcsök Tímea aljegyző, Kollár Frigyesné nyugdíjas főnővér vagy,
amennyiben nem vállalja, akkor Kovács Istvánné volt intézményvezető.
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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 azzal a kiegészítéssel, hogy a szakértői-véleményező bizottság további
két tagjának dr. Börcsök Tímea aljegyzőt és Kollár Frigyesnét, a Gondozási Központ
nemrég nyugdíjba vonult főnővérét válasszák meg.

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 a jegyző részéről hangzott el. Megkérdezi ki ért
egyet a határozati-javaslat módosítással történő elfogadásával?

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

165/2015. (IX.29.) Kt. számú
Pályázat kiírása a Gondozási Központ
intézményvezetői álláshelyére.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot ír ki Mélykút Város
Önkormányzat Gondozási Központja intézményvezetői (magasabb vezetői)
álláshelyére a határozat mellékletét képező tartalommal.
2. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10)
bekezdése alapján a Gondozási Központ igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére
kiírt pályázattal kapcsolatban a beérkező pályázatok véleményezésére és a pályázók
meghallgatására 3 tagú szakértői-véleményező bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
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- Dr.Börcsök Tímea, a Bizottság elnöke/tagja,
- Kollár Frigyesné, a Bizottság tagja,
- Ádám Tamásné szakértő.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a pályázati felhívásnak
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán,
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételéről.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati eljárással összefüggő
előkészítő feladatokat lássa el.
Felelős: Kovács Tamás polgármester (3. ponthoz)
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző (4. ponthoz)
Határidő: 2015. október 7. (3. ponthoz)
értelemszerűen (4. ponthoz)

Melléklet a 165/2015.(IX.29.)Kt. számú határozathoz
Mélykút Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja
intézményvezetői
(magasabb vezetői) álláshely betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony. Újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)(5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kerül kiköltésre.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre,
2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Hunyadi utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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Az intézmény tevékenységi köre: Biztos Kezdet Gyerekház; családsegítés;
étkeztetés; falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás; gyermekjóléti szolgáltatás,
házi segítségnyújtás; idősek nappali ellátása; idősek ápoló-gondozó otthoni ellátása.
Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést
meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és
gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellátása. Az intézmény
működtetéséhez kapcsolódó pályázatokban való részvétel. Gondoskodik a
szakemberek megfelelő létszámú alkalmazásáról, munkáltatói jogkör gyakorlói
feladatok teljes körű ellátásáról.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

•
•

•
•

magyar állampolgárság; vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett státusz,
büntetlen előélet;
cselekvőképesség;
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet (továbbiakban:
SzCsM rendelet) 3. számú melléklete 8.2. alpontja szerinti felsőfokú szerinti
felsőfokú szakirányú szakképzettség, az SzCsM rendelet 19/A § (2)
bekezdése alapján
a 257/2000.(XII. 26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő, legalább 5 év szakmai gyakorlat,
szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a
megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális
szakvizsga SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján biztosított mentesség
igazolása.
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program;
végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;
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•
•
•
•
•
•
•
•

szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részleges
korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt,
pályázó nyilatkozata arról, hogy - pályázatával kapcsolatban- testületi ülés
keretében kívánja-e zárt ülés megtartását;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban
részt vevők megismerhessék, kezelhessék;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése, megbízása esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. január
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban, „Pályázat a
Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyére” jeligével ellátva, egy példányban
kérjük benyújtani, személyesen (hétfőtől péntekig 8.00 – 12.00 óra között a
Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában) vagy postai úton. A pályázat címzése:
Kovács Tamás polgármester 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a Képviselő-testület a
pályáztató által felkért, a Kjt. szerint előírt, szakmai-szakértői bizottság írásbeli
véleményezését követő ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat
elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként
benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki
határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be
pályázatát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
•

a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
oldala: kozigallas.gov.hu

internetes
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• önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtábla
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellát szerv internetes oldalán
történő publikálás időpontja: 2015. október 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ személyesen vagy telefonon
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzőtől kapható (6449 Mélykút, Petőfi tér 1, Tel: 0677/560-002).
13. A Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár további működésével

kapcsolatos döntés meghozatala, valamint pályázat kiírása a Művelődési Ház
és Fenyő Miksa Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 100-192/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Humánpolitikai
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei
külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A napirenddel már régóta foglalkoznak. Az
előterjesztés több verziót tálal. Ma nekik azt kell eldönteniük, hogy melyik verziót
tudják elképzelni a továbbiakban a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
működtetésével kapcsolatban. Maga részéről az átalakítást tudja elképzelni.
Gyakorlatilag ez azt fogja jelenteni, hogy létszám leépítéssel biztosan kell számolni.
Úgy gondolja, ezzel nem mond újat, olyat, ami bárkit meglepne. Az átalakításban lát
egy olyan lehetőséget is, hogy a későbbi pályázatokba esetleg a nonprofit kft olyan
módon tud belefolyni, hogy bevétel növekedést is hoz. Természetesen sosem lesz
önellátó a kft és ezt nem is várják el, viszont költségmegtakarítás szempontjából
vannak olyan lehetőségek, amelyek hozhatnak eredményeket. Biztos benne, hogy
nem az a cél, hogy létszámleépítésnél bárkit a jogos ellátásától megfosszanak.
Mindenki a neki jogilag járó juttatásait meg fogja kapni. Amennyiben a nonprofit kftben gondolkodnak, egy olyan vezetőt kell találni, aki kellően tudja a kft-t vinni.
Könnyebb a helyzet, ha kft-ben gondolkodnak, mert az elvárásokban egy kicsi
könnyebbséget ad. Azt nem szabad elfelejteni, hogy a minisztérium ettől függetlenül
a szakmaiságot az átalakítás után is meg fogja követelni. Ezek függvényében, ha
van valakinek ötlete, gondolata, ossza meg a képviselő-testülettel. Kéri a
bizottságokat ismertessék határozataikat.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság a napirenddel kapcsolatban a Képviselő-testületnek az alábbi
javaslatokat teszi:
- az előterjesztés szerinti 2. és 3. döntési lehetőséget a bizottsági tagok közül ketten
javasolták
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- az előterjesztés szerinti kizárólag 3. döntési lehetőséget a bizottsági tagok közül
ketten javasolták. Az intézmény átszervezés az, amit megszavaztak a bizottsági
tagok, de nem vetették el a 2. pontot sem.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy a könyvtári és sportcsarnoki feladatok az önkormányzat
szakfeladataként jelenjenek meg a jövőben, illetve, hogy a közművelődési
feladatellátás nonprofit kft. útján valósuljon meg a jövőben. A bizottság nagy része
az átszervezés mellett foglalt állást.

Torma Gábor képviselő: Elnézést kér, nem szeretne senkit megsérteni, de gazdasági
szemmel nem innen közelítené meg a dolgot. Kérdezi, hogy miért beszélnek mellé?
Mindenki tudja, hogy ebben az intézményben vannak olyan emberek, akik nem úgy
járnak be dolgozni, ahogy a munkaidejük van, vagy nem is járnak be. Nem ért egyet
azzal, hogy nem merik kimondani, hogy mi az igazi probléma. Öt diplomás embernek
van státusza az intézményben. Azt gondolja, nem mindenkinek jut a diplomájához
megfelelő munka, vagy nem végzi el. Csak innen tudja megközelíteni. Gazdasági
oldalról nézve éves 16 millió forint munkabér megtakarítás. Így kellene gondolkodni.
Szakmai részről nem tud nyilatkozni, ahhoz nem ért. Sehol nem működhet az, hogy
valakit felvesznek státuszba, és közben itt is, ott is dolgozik, vagy bejár, vagy nem
jár. A neveket mindenki tudja. A vezetőnek legfőképpen kellene tudni, ha nem tudja,
hogy kiről beszél, akkor nem biztos, hogy alkalmas a vezetésre.

Kiss István alpolgármester: Jegyzőtől kérdezi, hogy jelen pillanatban a megbízott
igazgatónak milyen jogköre van? Munkáltatói jogkörrel rendelkezik?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igen. Minden jogkörrel rendelkezik.

Kiss István alpolgármester: Múltkor Fuszkó Attila mb.vezető úgy nyilatkozott, hogy
nincs munkáltatói jogköre. Ki kell mondani. Meg kell indulni onnan, hogy ha a
karbantartók karbantartanak, akkor hogy lehet, hogy valamelyik kocsmában lehet az
egyiket megtalálni. Van egy másik munkakörben dolgozó, aki évek óta nem csinál
semmit, de minden hónapban felveszi a fizetését. Hasonló a takarítónők helyzete.
Van aki dolgozik, van aki nem dolgozik. Lehet szépen felfelé menni. A város egyik
része azt mondja, hogy a Fuszkó nem dolgozik, ha a másik részét hallgatja, akkor
Mikóné nem csinál semmit. Nem igaz, hogy ebben nem lehet rendet tenni! A vezető
miért nem mond fel embereknek, ha nem dolgoznak? Neki is ugyanúgy kell látni,
mint nekik. A „gyereket” a nevén kell nevezni, el kell küldeni egy csomó embert. Fel
kell vállalni a döntést. Valószínűleg, mint képviselő azért kapott ennyi szavazatot,
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hogy azt várják el tőle, hogy itt beszéljen. Ezt ki is szokták fejezni olyan emberek,
akik normális gondolkodásúak. Nem azokra gondol, akik 1-2 hónapig ácsorognak az
egyik kezükkel a zsebükben, a másikkal meg próbálják lerakni a járdakövet. Nem
ilyen emberekre gondol. Kérdezi a megbízott igazgatót, hogy miért tűri ezt a
dolgozóktól? Ő a megbízott igazgató, joga van hozzá, miért nem lép?

Fuszkó Attila igazgatóhelyettes: Azt gondolja, hogy neki korlátozottak a munkáltatói
jogai, állásfoglalást is kértek ezzel kapcsolatosan. Ennek ellenére valóban nem tud
élni azokkal a jogosítványokkal, amelyekkel lehetne élni. Az SZMSZ szerint „örökölte”
ezt az állapotot 2,5 éve. Ő most is úgy érzi, hogy neki nincsenek ugyanolyan jogai,
mint egy kinevezett vezetőnek. Nem tudja, hogyan kellene kezdeményezni pl.a
felmentést a munkavégzés alól, nem is kapott az elmúlt időszakban segítséget
ehhez. Bár nem is nagyon járt panaszkodni sem a testülethez, sem a polgármester
úrhoz. Nem tudja. Valószínű akkor rosszul értelmezi a dolgait. Egy biztos, nem érzi
azt, hogy neki kellene megmondani, hogy holnap valaki ne jöjjön be dolgozni. Írásbeli
utasításaira írásban kap a kollégáktól válaszokat. Ezzel nem tud mit kezdeni. Nagyon
szívesen meg tudja osztani bárkivel. Nem hiszi, hogy a kialakult helyzetért csak ő
lenne a felelős, az állapotot „örökölte”, azt az állapotot, amiben a képviselő-testület
az elmúlt 4 alkalommal nem tudott érdemi döntést hozni. Azt kezdi érezni, mintha ezt
a „balhét” is neki kellene elvinni, amiről azt gondolja, hogy tényleg az ő erejét haladja
meg.

Kiss István alpolgármester: Fuszkó Attila mondta neki, hogy nincs munkáltatói
jogköre. Kérdezi, hogy ezt mondta?

Fuszkó Attila mb.igazgató: Igen azt mondta, hogy nem vehet fel dolgozót és nem
küldhet el dolgozót.

Kiss István alpolgármester: Igen ezt mondta. Ezért kérdezte meg a jegyzőt, mert
neki tudnia kell, hogy egy mb.vezetőnek milyen jogköre van. Ezek szerint van
jogköre. Ehhez hozzátartozik az is, hogy el kell küldeni azt, aki nem dolgozik, vagy
ha nem jön be dolgozni. Ez vonatkozik a karbantartókra és a Velez Attilára is. Ez
tűrhetetlen. A szülők pedig fizetik a foci edzőt, hogy tartson valaki edzést, Velez
pedig felveszi a fizetést. Miért tűrik ezt? Ha ezeket mb. igazgatóként meglépte volna,
biztos, hogy már kinevezett igazgató lenne. Mindenkinek jó, hogy a zavarosban
elhalászgatnak, ez az egész település átka, ezért megy tönkre majd a település. Lesz
egy Öregmajor szintű településük 20 év múlva.

Kovács Tamás polgármester: Visszatérve a napirendi pontra. Azt látja, hogy a
kialakult helyzetet belső ember nem tudja megoldani. Való igaz a pályázatot 4-szer
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írták ki, mindig más belső ember adta be a pályázatot. Meggyőződése, hogy külső
emberrel, aki kellő objektivitással rendelkezik, rendezni lehetne a helyzetet. Az
előterjesztés 3. pontja szól az átszervezésről. Nagyobb esélyt lát így vezetőre,
mintha a pályázatot írják ki. A feladat adott, meg kell találni az embert, aki vállalja.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Védené Fuszkó Attilát. Háromszor már választhattak
volna igazgatót és mondhatták volna, hogy a létszám leépítés a feladata, mellé teszik
az 5 millió forintot és oldja meg, válassza ki, hogy kivel akar dolgozni. Eddig még
egyszer sem jutottak el. Legkönnyebb volt, hogy senki nem választottak. Elvárják a
képviselő társak egy megbízott igazgatótól, hogy ő küldje el a dolgozókat. Ez
nonszensz. Akkor válasszanak igazgatót, csináljon rendet, ha meg tudja csinálni,
megmarad, ha nem tudja, nem marad vezető. Lehet, hogy nem lesz egy jelentkező
sem, mert erre nem szívesen jelentkeznének. Akkor meg az a baj, hogy miért került 6
millió forintba. Ezt is ki kellene számolni. Az előterjesztésben is benne van, hogy 8
hónap felmentés, 8 hónap végkielégítés egy 30 éve itt dolgozó embernek. Nincs
ellene, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, csak mellette ezt is nézni kell, meg kell
adni a felhatalmazást és a pénzt is. Biztos, hogy valaki végre fogja hajtani.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: „Klasszikus” létszámleépítésnél, amit a képviselőtestületnek kell elrendelni, mindig a költségvetési rendeletében mondja meg egy
intézménynél, hogy mekkora az engedélyezett létszámkeret. Ebben az esetben 9 fő.
Ha a képviselő-testület ezt az utat választja, akkor azt mondja, hogy januártól vagy
februártól 5 vagy 6 fő lesz, ennek megfelelően akkor az intézményvezető választja ki
azokat az embereket, aki az adott szervezeten belül együtt fog vele dolgozni.
Mindenképpen olyan vezetőnek kellene lennie, - valóban egy kinevezett vezetőnek,aki ezzel a felhatalmazással bír. Így igaz, hogy a Fuszkó Attila az SZMSZ alapján
egy helyettes vezető, vezetői jogkörrel ellátott helyettes vezető, de kértek is rá
állásfoglalást és egyértelműen ugyanolyan jogai vannak, mint a rendes vezetőnek.
Az más kérdés, hogy az elismertsége a dolgozók körében nem tökéletes. Gondolja,
hogy ezért nem tud érvényt szerezni a vezetői tevékenységének. Egy vezetőnek
észre kell venni, hogy a dolgozója nem jár be, vagy más időpontban dolgozik, mint a
jelenléti íven van feltüntetve. Ő kérdezte tőle egyszer, hogy az egyik karbantartó
miért így dolgozik, erre azt a választ kapta, hogy Bisztyó Erzsi így engedélyezte. Hol
van már az a vezető, hol van az, hogy a volt vezető ezt a munkarendet engedélyezte
valakinek? Ha ő a vezető, akkor minimum őt kérdezze meg újra az a beosztott, és
majd újra engedélyezi, ha úgy látja. Ezek a jogok nem örökségek.

Kiss István alpolgármester: Ebben az ügyben „tesze-tosza” a testület is és az elődeik
is azok voltak.
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Torma Gábor képviselő: Szerinte ne a múltról beszéljenek, inkább a megoldást
próbálják megtalálni.

Kiss István alpolgármester: Álljanak fel és mondják meg, hogy ezeknek az
embereknek menni kell. Utasítsák a Fuszkó Attilát, biztosítsák a pénzt és kész. Ezt
kell csinálni. Egy új vezető ezt nem fogja megtenni, nem fogja így kezdeni senki a
működését.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy az ilyen típusú létszámleépítést az
állam megtéríti az önkormányzatoknak. Ez még csak pénzbe sem kerül. A nonprit kftvé történő átszervezést már nem téríti meg. Ezzel nem azt mondja, hogy egyiket
vagy másikat válassza a képviselő-testület, csak azt, hogy ebben az esetben meg is
térítik.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Úgy látja, hogy ezt nekik kell eldönteni.

Mikó Lászlóné képviselő: Szerette volna a jegyzőt kérni arra, hogy foglalja össze,
hogy az átszervezés esetén milyen munkajogi kérdések merülnek fel. Nagyrészt már
elmondta, de szeretné részleteiben tudni. Mi van akkor, ha nonprofit kft megalakul.
Az előző munkáltatónak mi a feladata, mi a kötelessége, és hogyan áll fel a nonprofit
kft működése. Kéri, hogy foglalja össze a jegyző.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Ha valamilyen kérdés van, amit tud, nagyon
szívesen megválaszol, de először a döntést kellene meghozni.

Mikó Lászlóné képviselő: A döntéshez ezt is kell tudniuk.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: A testület kiszervezi a közművelődési és könyvtári
feladatot egy nonprofit kft keretében. A kft úgy állna fel, hogy alapítás és bejegyzés
után megállapodást kötne a képviselő-testülettel, hogy bizonyos közművelődési és
könyvtári feladatokat milyen formában fogja ellátni. Ennek az átszervezéséhez a
minisztérium véleményét minden esetben meg kell kérdezni. Szakember gárdát
mindenképpen biztosítani kell, könyvtárost-könyvtáros felsőfokú szakképesítéssel,
közművelődési szakember is felsőfokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. Mivel
város Mélykút ezért közművelődési intézményt kell fenntartani, nem lehet
„szakfeladat”-on ellátni és hozzácsatolni például a hivatalhoz, mindenképpen
intézmény keretek között kell működtetni. Az intézménynek nem kell, hogy olyan
költségvetési intézmény legyen, mint most, hanem lehet nonprofit kft is.
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Dr.Sztantics Péter képviselő: Akkor a finanszírozást is tartalmazza a megállapodás?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igen, így van. Sok megtakarítást úgymond nem lát,
nyilván nem 9 fő lesz benne, és bizonyos feladatokat pedig lehet, más
intézményekhez tenni. Például GAMESZ-hez a takarítás, intézmény karbantartási
feladatok.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Akkor mindenütt megszűnne a közalkalmazotti
munkaviszony, el kellene számolni a dolgozókkal, és a kft megbízott vezetője azt
vesz fel, akit gondol.

Kovács Tamás polgármester: Ha a vezető felajánlja a továbbfoglalkoztatást a
dolgozónak és azt elvállalja, akkor nem jár a végkielégítés, ha felajánlja, és nem
fogadja el a dolgozó, akkor sem jár végkielégítés, ha nem ajánlja fel a munkát, akkor
jár végkielégítés.

Fuszkó Attila igazgatóhelyettes: Abban az esetben, ha úgy épít le az önkormányzat,
hogy a támogatást megigényli, akkor tartós kötelezettséget vállal, és ha jól tudja, 5
évig nem lehet betölteni az állást újra. Azt mondja, hogy megpróbál megszabadulni x
mennyiségű embertől, igénybe veszi a támogatást, ugyan úgy egy átszervezett
intézményi struktúrába már erre nem lehet feladatot beállítani. Ilyen hátul ütője van.
Nehogy csapdahelyzet teremtődjön ebből. Lehet, hogy tőle furcsán hangzik, de ez az
állapot nem tartható, és nincs is értelme. Sok mindent lehetne erről mondani, hogy ki
hol hibázott, lehetne azt kérdezni, hogy miért nem döntött a képviselő-testületet. Azt
gondolja, arra várhatnak, hogy kívülről oldódjon meg a probléma. Ismeretségi
körében kérdezgette, hogy hogyan működnek a kft-k, kht-k. Nem jellemző, hogy a
kht-ben benne hagyják a könyvtárat, kivéve Jánoshalmát, egy örökség kapcsán
maradt benne. Két éven keresztül pályázaton keresztül lefinanszírozták, a pénz
elfogyott, most ők is ott tartanak, hogy egy évre kapott megbízást az eddigi igazgató.
Kiskunhalason nagyon jól működik a Halas Média Kht, de ebbe a városi könyvtárat
nem tették bele. Szakmai berkekben azt mondják, hogy a kht-be nem szabad
integrálni a könyvtári feladatellátást. Nem tudja melyik a jó megoldás.

Kovács Tamás polgármester:
átszervezésre szükség van.

Azt

látja,

hogy

abban

egyetértenek,

hogy
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Torma Gábor képviselő: Úgy gondolja, hogy ha nonprofit kft-ben gondolkodnak,
akkor részéről egy pozitív dolog lenne benne, megszűnne az ilyen típusú vita, mint
amit most is folytatnak. Nem egy pályázaton múlna a dolog, hanem azon, hogy a
testület megválasztana egy ügyvezetőt, mindenki szavazhatna, és eldönthetnék,
hogy ki legyen, és nem kellene azon gondolkodni, hogy ki kapjon végkielégítést, ki
nem. Ha valaki nem megfelelően végezné a munkáját sokkal egyszerűbben
elküldhető lenne.

Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi Fuszkó Attilától, hogy ha jól tudja, lesznek, akik
nyugdíjba mennek jövőre?

Fuszkó Attila mb. igazgató: Ez még nem biztos. Már kétszer indult nyugdíjba pár
dolgozó, de még mindig ott tartanak, hogy talán novemberben megtudják.

Torma Gábor képviselő: Ez nem kérdés, mert nem ezen az úton kell elindulni. Ha
normálisan folyt volna a munka, mindenki meg lenne elégedve akkor most nem
beszélnének erről. Nem az a lényeg, hogy ki megy, vagy nem megy nyugdíjba.
Tudja, hogy sokan nincsenek hozzászokva ehhez a hozzáálláshoz, de fel kell
vállalni.

Kiss István alpolgármester: Szokta mondani, pláne amikor létszámleépítésről tárgyal
a cégeivel, ha ő csődbe megy, senki nem fogja sajnálni, inkább még kettőt
belerúgnak. Az ember próbálja valamennyire humánusan rendezni, de vannak
dolgok, amiket meg kell lépni. Az nem állapot, hogy több éve húzódik ez az ügy,
Rasztik Tibor is említette, hogy már az ő idejében is felmerült ez.

Kovács Tamás polgármester: Még mindig az átszervezés mellett lenne. Tetszik, nem
tetszik, fájdalmas, nem fájdalmas, meg kell lépniük és ez létszám leépítéssel kell,
hogy járjon. A kérdés, ha elindítják az átalakítást, hogyan és milyen ütemezéssel
tegyék? Ha a nonprofit kft irányába mennek, akkor kell találni egy olyan vezetőt, aki
egyértelműen azzal a szándékkal kell, hogy felruházva legyen, hogy neki létszámot
kell csökkentenie. A testület felhatalmazását kell, hogy bírja. Nekik, mint testületnek
kell felvállalni. Ha ezt nem teszik meg, abban igazuk van, hogy nem fognak találni
olyan embert, aki ezt vállalja. Azt, hogy változtatni kell, az mindenkiben tudatosult.

Torma Gábor képviselő: Az ügyvezetőnek nem csak az a dolga, hogy valamit
lesöpörjön, hanem a testületnek meg kell azt is fogalmazni, hogy mit vár el tőle, mit
szeretne a település, mi lenne a feladata. Ha a vezető nem jól végzi a dolgát, akkor a
testület azt mondja, hogy köszönjük szépen, keresnek egy másikat. Ez a különbség a
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pályázat útján választott vezető és a másként választott vezető között. Javasolja,
rakják össze az alternatívát, mindenki tegye fel kérdéseit és a kérdéseire mindenki
kapja meg a választ.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy informális ülés keretében mindenki
mondja el azt, hogy hogyan gondolja. Alakuljon ki egy olyan konszenzus, amiről
tudnak szavazni.

Torma Gábor képviselő: Javasolja, hogy mindenki készítse össze a kérdéseit.
Kérdezi ki lesz a felelős akinek ezt leadják?

Kovács Tamás polgármester: Jegyzőnek le tudják adni.

Torma Gábor képviselő: Ha leülnek megbeszélésre ne akkor vegyék elő, hogy ez
most hogy van, majd a következő ülésre utána néznek. Ha így lesz nem fognak tudni
haladni.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Azt mondja, hogy ez a napirend most itt van, most itt
van mindenki a testületből. Ő elmondaná, hogy képzeli el. Ebből látja mindenki, hogy
mi az, ami ebből jó vagy nem jó. Ő az átszervezés mellett van, de a kiszervezés
ellen. Abból a megfontolásból,- hogy legyen ennek gazdaságossági része is – ha a
létszámleépítés költségét vissza tudják igényelni a központi költségvetésből, akkor ez
jó és célszerű és nem kerül sokba. Azzal is egyetért, hogy a költségvetési
rendeletben leszabályozzák az általuk szükségesnek tartott létszámot és ennek
megfelelően választanak igazgatót. Az igazgatónak nem az lesz a feladata, hogy
döntsön a létszámleépítésről, mert abban már a testület döntött. A felelősséget ilyen
szempontból le tudják venni róla. A kiszervezés miatt neki fenntartásai vannak, az a
kevés is, ami érték van most a közművelődésben azt is feltétlenül meg kellene
tartani. Nem szeretné, ha szétesne, és tőlük teljesen függetlenül működne egy kft.
Ha a kft működni fog, nem tudnak pénzt hozzáadni, nem tudnak segíteni, az egy
külön kft, nehéz dolguk lesz. Ha az intézmény az önkormányzaté marad, akkor
bármiben és bármikor bele tudnak nyúlni.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: A kft az mindenképpen a képviselő-testület
tulajdona.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Igen, meghatározott összeget átad az önkormányzat
minden évben.
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Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Azon felül is sok mindent előírhatna a testület pl.
meghatározza a nyitva tartások idejét a könyvtárban és a művelődési házban is.
Támogatásként pedig bármikor átadhat bármekkora összeget.

Kovács Tamás polgármester: Érti, amit dr.Sztantics Péter képviselő mond, mégis
jobbnak látja, amit Torma Gábor képviselő mond, hogy a vezetőt, akit kinevez a
testület, bármikor visszahívhatja.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Az igazgatót bármikor tudják ellenőrizni, bár eddig sem
tették és valószínűleg nem is fogják megtenni. Jól érti, hogy akkor mindenkinek
megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya.

Fuszkó Attila mb.igazgató: Amennyiben meghatározásra kerül a létszámleépítés és
meghatározza valaki, hogy pl. 5 főt kell leépíteni, akkor azt mondja, hogy minden
szakterületből, amiből kettő van, egyik megy és el van döntve a kérdés.

Kiss István alpolgármester: Szisztematikusan átmentek létszám leépítésbe és nem
arról beszélnek, hogy vannak adott emberek, akik nem járnak be dolgozni, de a
fizetésüket felveszik. Ő arról szeretett volna beszélni, akik nem járnak be dolgozni,
mert aki dolgozik, azt nem akarja bántani. A létszámot sem tudja eldönteni, hogy
hány főre van szükség. Ahhoz ide kellene jönnie 3 hónapra, hogy lássa, hogy a 9
ember fizikálisan hány óra hosszat dolgozik. Lehet, hogy 3 hónap után azt mondaná,
hogy 2 ember elég, de lehet, hogy 10 fő kellene, ennyi ember is találna munkát, ha
rendesen dolgoznának.

Kovács Tamás polgármester: A napirendről ma dönteni kell. Jónak tartja egy
háromtagú előszítő bizottság létrehozását, akik leülnek minden képviselővel
egyeztetni, és egy előkészített anyaggal érkeznek az informális ülésre. Bizottság
elnöknek javasolja Kiss István alpolgármestert, tagoknak Torma Gábor képviselőt, és
Földes István alpolgármestert. A testületnek arról kell dönteni, hogy az átalakítást
milyen formában kezdjék el, milyen ütemezéssel, milyen vezetővel. Kéri a
képviselőket ezen gondolkozzanak. 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. Mindkét bizottság javasolta az
előterjesztés 3. pontjának elfogadását. Megkérdezi ki ért egyet a bizottságok azon
javaslatával, mely szerint a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezésre
kerüljön nonprofit Kft-vé?

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

166/2015. (IX.29.) Kt. számú
Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár
átszervezése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Fenyő
Miksa Könyvtár intézmény további működésével kapcsolatosan az intézmény
átszervezése mellett döntött.
2. A Képviselő-testület keresi azt a szervezeti formát, amely a jelenlegi
közművelődési intézmény megszüntetését követően ellátja a közművelődési
és könyvtári feladatokat. Előkészítő feladatok ellátásával megbízza Földes
István és Kiss István alpolgármestereket és Torma Gábor bizottsági elnököt.
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőktől érkező jogi és
egyéb kérdéseket gyűjtse össze és tájékoztassa az előkészítésben
résztvevőket.
Felelős: előkészítésben résztvevők, jegyző
Határidő: folyamatos
Kovács Tamás polgármester: A döntés megszületett az átszervezésről, ez alapján az
intézmény átszervezésével kapcsolatban a felmerülő kérdéseit mindenki készítse
össze és a jövő kedden egy informális ülés keretében tárgyalnak a napirendről.
Gondolkozzon el mindenki a vezető személyéről is.

Fuszkó Attila mb.igazgató: Szeretné jelezni, hogy a testület igyekezzen az
átszervezéssel, mert január 1-től igazgató helyettese sem lesz az intézménynek. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény úgy változott, hogy a határozatlan idejű
vezetői megbízás határozott idejűvé változik. Az igazgató helyettesek esetében is 5
évre maximalizált, így 2015.december 31-én lejár.
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14. Radvánszki József ingatlanvásárlási kérelme.

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-190/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A napirendi pontot a Gazdasági Bizottság
és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön
csatolva.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Radvánszki József
ingatlanvásárlási kérelmét az értékbecslés szerinti vételáron, abban az esetben, ha
az önkormányzatnak nincsenek távlati céljai az ingatlannal kapcsolatban.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy vizsgálja meg, hogy
vannak-e távlati céljai az önkormányzatnak az érintett ingatlanokkal. Amennyiben az
ingatlanokra nincs szüksége az önkormányzatnak, akkor javasolja azoknak az
értékbecslés szerinti áron való meghirdetését a település új szolgáltatással történő
bővítése érdekében.

Kovács Tamás polgármester: Az önkormányzatnak az ingatlannal nincsenek távlati
céljai. A kérelem arról szól, hogy 800 E forintért szeretné a két ingatlant Radvánszki
József megvásárolni. A képviselő-testület pedig nyilatkozzon arról, hogy ekkora
összegért értékesíti-e.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Nekik a rendeletük tartalmazza, hogy az ingatlant fel
kell értékelni, a két ingatlan ára 1.200 E Ft. Véleménye szerint egy levélben meg
kellene írni neki, hogy a két ingatlan ára ennyi.

Kiss István alpolgármester: Azt is meg kellene fogalmazni abban a levélben, hogy
lakottan ennyi az ára. És megfogalmazni, hogy a beruházásnak egy éven belül meg
kell valósulni. Azért nem kell eladni az ingatlanokat, hogy esetleg a végén egész
másra hasznosítja. Most a terv az, hogy autómosót épít, ő azért szavazza meg, mert
jónak tartja, a városnak szüksége van egy mosóra. Nyilatkozzon erről Radvánszki
József.
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Kovács Tamás polgármester: A lakó lakásbérleti szerződése lejárt, de még benne
lakik az ingatlanba. Amennyiben az ingatlant üres állapotban értékesíti az
önkormányzat, akkor a benne lakót el kell helyezni valahová. Javasolja, hogy
Radvánszki József részére írt levélben a vételárként az ingatlant 1,2 millió Ft-ért
kínálja fel a testület, de lakottan. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Földes István képviselő távozik a testületi ülésről.

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat Kiss István alpolgármester részéről hangzott el.
Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy egy levéllel keressék meg a
vállalkozót, és nyilatkozzon arról, hogy 1.200 E forintért megkívánja-e vásárolni az
ingatlant lakottan és nyilatkozzon, hogy a beruházást egy éven belül megvalósítja-e?

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

167/2015. (IX.29.) Kt. számú
Radvánszki József ingatlanvásárlási
kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Radvánszki József ingatlanvásárlási kérelmét
megtárgyalta és úgy döntött felkéri a polgármestert,
hogy egy levéllel keresse meg a vállalkozót, és
nyilatkoztassa arról, hogy 1.200 E forintért
megkívánja-e vásárolni az ingatlant lakottan valamint
nyilatkozzon arról, hogy a beruházást egy éven belül
megvalósítja-e.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2015.október 15.(levél elküldésére)
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15. Sztánkó Árpád támogatási kérelme.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-178/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. A 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 nem javasolja a Képviselő-testületnek a kérelem teljesítését,
mivel nincs rá jogszabályi lehetőség.

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 Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság javaslatának elfogadásával?

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

168/2015. (IX.29.) Kt. számú
Sztánkó Árpád támogatási kérelme.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Sztánkó Árpád támogatási kérelmét megtárgyalta és
úgy döntött, hogy a kérelem teljesítését nem
támogatja.
Felelős: Kovács Tamás polgármester:
Határidő: 2015.október 15.(határozat megküldésére)
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16. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.

Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 100-198/2015. számú írásbeli előterjesztés alapján
történt, mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

169/2015. (IX.29.) Kt. számú
Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykút Város Önkormányzat 2015. szeptember 29ei állapot szerint a pályázatok állásáról szóló
tájékoztatót elfogadja.

Interpelláció:
Novák László képviselő: A költségvetés készítésekor volt néhány kérése az iskolával
kapcsolatosan, melynek jó része megvalósult. Az előtető elkészítését szeretné, ha
támogatná a testület. A véleménye, hogy ne csak polikarbonátot húzzanak fel,
hanem kérjék meg valamelyik építész tervezetőt, hogy nézze meg, hogy milyet
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javasol. Ne a testület határozza meg. Legyen esztétikus és praktikumnak is
megfeleljen.

Kovács Tamás polgármester: Valkai József tervező a kerékpárút kapcsán többször
jön a közeljövőben, Földes István alpolgármester úr találkozni fog vele, megkéri
alpolgármester urat, hogy egyeztessen ez ügyben.
Novák László képviselő elfogadja a választ.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Elmondja, hogy nem szereti, amikor utcáról tud meg
olyan dolgokat, mint például, hogy tárgyalások folynak arról, hogy az általános iskola
egyházi kezelésbe kerüljön. Azt szeretné megkérdezni, hogy hol tartanak a
tárgyalások és még azon felül, hogy mi az eljárás, hogy egy általános iskola egyházi
működtetésbe kerüljön és van-e a képviselő-testületnek bármilyen hatásköre ebben a
döntésben?

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy az egyháznak a mostani törvények
szerint a fenntartó, a KLIK felé kell kezdeményeznie az eljárást. Az egyház pedig
akkor kezdeményezi, amikor a szülőket és a tantestületet is megkérdezte azzal a
kérdéssel, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy az iskola egyházi fenntartásba
kerüljön. Amikor ez pozitív eredménnyel zárul akkor keresi meg az egyház a
működtetőt, hogy a működtetést átadja-e az önkormányzat. Azért nem került még a
testület elé, mert nem tartott még ott az ügymenet. Tegnap volt egy szavazás a
tantestületben és 17 tanár támogatta, 19 tanár nem támogatta. Meg lett kérdezve a 4
takarítónő is, 2 támogatta, 2 nem támogatta. Két héttel ezelőtt tartották a szülői
értekezletet a templomban, ott 69 család jelent meg, 49 család támogatta. A
szavazás eredménye alapján nagy valószínűséggel az egyház nem fogja
megindítani az eljárást. Így nem fog a testület elé kerülni. Ő maximálisan támogatta.
Olyan plusz lehetőségek és plusz támogatási források állnak rendelkezésre, amivel
komoly fejlesztéseket lehetne az iskolában tenni. Az iskolára költenek kb.27 millió
forintot évente. Az egyház a + 60%-os kvótájával, amit a gyerekek után kap, nagyobb
fejlesztést tud eszközölni. Nekik azt a plusz pénzt az iskolára kell fordítani. Az
önkormányzattól is kér az egyház pénzt fenntartásra, csak ez az összeg nem
osztódik szét, hanem rögtön célirányosan a saját iskolánál jelenik meg. A tanároknak
munkatörvénykönyveseknek kellett volna lenniük, a kötelezően adott juttatások
adhatóvá váltak volna. Sok tanár elmondta, hogy mivel egyházi iskola lenne a
szabad gondolkodás, szabad vallásgyakorlás szűnne meg. Az egyháznak ezt
biztosítani kellett volna ez nem jelentett volna problémát. Úgy látta, hogy a szülők
jobban szerették volna, mint a tanárok.
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Kiss István alpolgármester: Ő már hallott olyan híreket, hogy Mélykúton még ebben a
választási ciklusban megszűnik a felső tagozat oktatás. Centrum iskolákat fognak
kijelölni.

Novák László képviselő: Centrum iskolákat jelölnek ki, de úgy gondolja, hogy
környező kisebb településekre Tataháza, Mátételke, Kisszállás iskoláira vonatkozhat,
mivel lényegesen kisebb iskolák.

Kiss István alpolgármester: Tőlük pedig nagyobb iskola van Bácsalmáson és
Jánoshalmán, kevés a gyerek, fel kell tölteni, mert járási székhelyek.

Novák László képviselő: Létszámhoz van kötve minden. 9-13 fő között mozog az egy
pedagógusra eső tanulólétszám. Ha ezt nem tudja teljesíteni, akkor van baj. Jelenleg
315 tanuló van, és 34 pedagógus. Az lehet, hogy nem szabad felvennie most
pedagógust, de ahhoz, hogy egy 300 fős iskolát bevigyenek pl. Jánoshalmára ahhoz
azért időnek kell eltelni. Két osztályt indítottak minden évfolyamon, a hatodik
évfolyamon 3 osztály van. Ezeket azért számításba kell venni.

Kovács Tamás polgármester: Ő egy nagy lehetőséget látott a fenntartó váltásban,
nagyobb szakmai színvonalú munkát lehetett volna végezni.

Kopcsek Tamás képviselő: A gyerekeik országos versenyekre járnak, akármelyik
középiskolába, gimnáziumba bekerülnek, megállják a helyüket. A szakmai színvonal
szerinte jó, dolgoznak tisztességgel, attól, hogy a folyosón jobban csúszik a kő a
szakmai színvonal még nem lesz alacsonyabb.

Kovács Tamás polgármester: Ez egy jó meglátás, de attól függetlenül törekedni kell a
jobbra.
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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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