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JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 19-én
14.00 órakor megtartott ülésén.

Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

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

Távolmaradt
képviselők:

89 %

dr. Sztantics Péter képviselő
1 fő

11 %

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző, Görhöny Edit
pü.csop.vez., Burai Béla MRNÖ elnök, Deákné Traski Katalin
igazgató, Mackó Zoltánné mb.igazgató, Sántáné Czékus Tímea
igazgató.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből az ülés
kezdetén 8 fő jelen van. A napirendi pontok elfogadása és tárgyalása előtt elmondja,
hogy, az előző testületi ülésen kérte a képviselő-testület, hogy az óvoda és az iskola
egyházi fenntartásával, működtetésével kapcsolatban Bolvári János esperesplébános kapjon meghívást a mai ülésre, és szíveskedjen tájékoztatni a képviselőtestületet az ügy jelenlegi állásáról. Felkéri a plébános urat, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
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Bolvári János esperes-plébános köszöni a meghívást és azt, hogy néhány szóban
vázolhatja a terveiket. Ezek még csak tervek a megvalósuláshoz sok dologra
szükség van, hozzájárulásra, engedélyekre, átgondolásra. Az egyházmegye
szeretné egyházi fenntartásúvá tenni az iskolát és az óvodákat. A folyamat elindult,
pedagógusok, óvónők, szülők hozzájárulása, szavazata szükséges ahhoz, hogy ez
megvalósuljon. Kellő szavazatok összegyűjtése után a szülői kezdeményezésre
felterjesztették Kalocsára az érsekség felé, valamint a minisztériumba kellett
továbbítani különböző osztályokra. Tegnapi nappal érkezett a visszajelzés, hogy a
minisztérium megengedi az egyházi iskola alapítását, a kormány által előírt
feltételekkel.

Kovács Tamás polgármester: Megköszönve Bolvári János esperes-plébános
tájékoztatóját, a továbbiakban kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a
jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kopcsek Tamás
képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Kopcsek Tamás
képviselőt és Mikó Lászlóné képviselőt 6 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?

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

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

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

2.

Mélykút Város Önkormányzat Óvodája létszámigénye.
Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető
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3.

A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

4.

Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

5.

Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb
vezetői) álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

6.

Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői
álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

7.

Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

8.

Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Torma Gábor bizottsági elnök

9.

Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök

10. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató
11. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
12. A Gondozási Központ SZMSZ és Szakmai programjának módosítása, a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat létszámáról döntés.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
13. A település területén történő árusításra vonatkozó szabályok megalkotása.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
14. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a 6449 Mélykút,
Rákóczi u. 8. KMB. Iroda térítésmentes használatba vételével
kapcsolatban.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
15. Az 57/5, 57/6 és a 213/1 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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16. Kimutatás a felújításra szoruló földutakról és a szilárd burkolatú utakról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

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

Napirendi pont tárgyalása a 25-18/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az
előterjesztéshez a TOP pályázatokkal kapcsolatosan csatolt egy tájékoztatót. A
tervezett programok közül 3 pályázati felhívás jelent meg. Egyik a „zöldváros
fejlesztés”, ezzel kapcsolatban a megyétől holnap jönnek egyeztetni. Ezen pályázat
keretében tervezi a piaccsarnok megépítését. Az orvosi rendelők felújítására
vonatkozó pályázat is megjelent, amely energetikai fejlesztés. A rendelőben
radiátoros fűtés lenne kiépítve a jelenlegi konvektoros fűtés helyett, illetve
nyílászárók cseréje történne meg. Az ipari övezet fejlesztésével kapcsolatos pályázat
jelent még meg. Ezzel kapcsolatosan jövő hét kedden fognak érkezni a megyétől
egyeztetni. Jelenleg nincs információ arról, hogy a TOP-2.1.3 programban a
hulladékudvarhoz kapcsolódóan a konstrukció keretén belül új felhívás fog-e
megjelenni. Ami célokkal megjelent a TOP-2.1.3, az a helyi vízkár csökkentése,
környezeti káresemények megelőzése. Az információk folyamatosan érkeznek a
megyétől, a kapcsolattartás folyamatos. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése,
észrevétele, indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy az orvosi rendelővel kapcsolatos
pályázatban mire van lehetőségük?

Kovács Tamás polgármester: Széles a választható tevékenység. Lehetőség lesz
például az orvosi eszközök fejlesztésére, épület korszerűsítésére. Választható a
praxishoz szükséges lakás felújítása, itt azonban még néhány dolog egyeztetésre
szorul. Az előkészítések folynak, amint az anyag összeáll a bizottságok, és a testület
elé fog kerülni. A pályázatok 100 % támogatási intenzitásúak. Kérdezi, hogy van-e
valakinek további 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
beszámoló elfogadásával?

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

3/2016. (I.19.) 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 Város Önkormányzat Óvodája létszámigénye.
Előadó: Mackó Zoltánné óvodavezető-helyettes

Napirendi pont tárgyalása a 25-2/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek az óvodatitkári álláshely
betöltésének engedélyezését. Mint képviselő mondja, hogy az önkormányzatnak 82
E forint/hó-val kellene hozzájárulni az óvoda költségvetéséhez.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igen, a 20 millió forinton felül, amivel már eddig is
hozzájárul az önkormányzat. Kérdezi, hogy közfoglalkoztatásban nem lehetne
megoldani a feladatot?
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Mackó Lászlóné óvodavezető-helyettes: Véleménye szerint nem. Annyira személyes
jellegű információkkal kell dolgozni, hogy szíve szint nemet mond. Indoklásként még
azt teszi hozzá a kérelméhez, hogy ha új pedagógiai programot, új SZMSZ-t kell
készíteniük szeptemberig akkor az elég sok munka. Az előterjesztésben azt írta,
hogy 6 óvodapedagógus van kijelölve minősítésre, de itt van már a hetedik is
júniusig.

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
7
igen
szavazattal,
1
képviselő-testülete
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

4/2016. (I.19.) Kt. számú
Engedélyezett létszámkereten felüli
0,5 fő biztosítása az óvodában.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. március 1. napjától engedélyezi 1 fő 4 órás
óvodatitkári álláshely betöltését Mélykút Város
Önkormányzat Óvodája állományába határozatlan
időre.

Felelős: Mackó Zoltánné óvodavezető-helyettes
Határidő: 2016. március 1.
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3.A Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-9/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy január 31-ig felül kell vizsgálni a
megállapodást, hogy megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. A kolléganők
elvégezték a feladatot és megállapították, hogy változtatást nem igényel, a
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban van.

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

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

5/2016. (I.19.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata.
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Mélykúti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a
14/2015.(II.10.)Kt. számú határozattal elfogadott,
majd 183/2014.(XI.25.)Kt. számú határozatával,
illetve a 26/2015.(II.10.)Kt. számú határozatával
módosított
Együttműködési
Megállapodást
felülvizsgálta és azt változatlan formában és
tartalommal fenntartja.

4. Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-6/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
és a Gazdasági Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Kósa Róbertné csoportvezető: Elmondja, hogy új szabályzat készítésére azért volt
szükség, mert a közbeszerzésekről szóló törvényt az országgyűlés hatályon kívül
helyezte, és 2015. november 1-től új törvényt fogadott el. Ezért tartotta indokoltnak
egy új közbeszerzési szabályzat elfogadását. A szabályzat hatáskörileg és
feladatkörökben sem tartalmaz mást, mint a korábbi szabályzat. A képviselő-testület
hatáskörébe tartozik a bírálóbizottság tagjainak a megválasztása, a közbeszerzési
terv megszavazása, illetve az eljárást lezáró döntés meghozatala. A közbeszerzési
bírálóbizottság javaslatot tesz a döntéshez a képviselő-testületnek. A Gazdasági
Bizottság az, aki a felhívást és a dokumentációt, valamint adott esetben az
ajánlattevőket kijelöli. Ami változás az előzőhöz képest, az a becsült értéknek a
meghatározása, mely szabályozottabbá vált.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére az előterjesztés mellékleteként
megküldött új Közbeszerzési Szabályzat elfogadását.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére az előterjesztés
mellékleteként megküldött új Közbeszerzési Szabályzat 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
határozati-javaslat elfogadásával?

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

6/2016. (I.19.) Kt. számú
Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a jelenleg érvényben lévő a
151/2012. (IX.11) Kt. számú határozattal elfogadott
Közbeszerzési Szabályzatot 2016. január 19-től
hatályon kívül helyezi.
2. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. január 20-i hatálybalépéssel új Közbeszerzési
Szabályzatot fogad el az előterjesztéshez képest
változatlan tartalommal.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: azonnal

5. Pályázat kiírása a Gondozási Központ intézményvezetői (magasabb vezetői)
álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-14/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.
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Kovács Tamás polgármester: Az előző ülésen nem választottak intézményvezetőt,
abban állapodtak meg, hogy a pályázatot újra kiírják. Kéri a bizottságokat
ismertessék határozataikat.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja képviselő-testületnek a Gondozási Központ
intézményvezetői álláshelyére a pályázati kiírás elfogadását. A Humánpolitikai
Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a szakértői bizottság tagjai közé az
előző pályázati eljárás során választott személyeket válassza ismét.

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

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy 1 évre kerül kiírásra a pályázat,
június 1-je a betöltési határidő és a bizottság javaslata alapján az előző szakértői
bizottsági tagok Kollár Frigyesné, dr.Vörös-Börcsök Tímea és Ádám Tamásné
kerültek megválasztásra.

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
Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadásával?

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

7/2016. (I.19.) Kt. számú
Pályázat kiírása a Gondozási Központ
intézményvezetői álláshelyére.

HATÁROZAT

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 19-én tartott üléséről.
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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)
beosztására 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:
- dr.Vörös-Börcsök Tímea a bizottság 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: 2016. január 26. (3. ponthoz)
értelemszerűen (4. ponthoz)

Melléklet a 7/2016.(I.19.)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 szociális munkás munkakörben. 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. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig szól.
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A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Hunyadi utca 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
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.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
• szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program;
• végzettséget igazoló okiratok másolata;
• szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó dokumentumok;
• szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a
szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 19-én tartott üléséről.
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•
•
•
•
•
•

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. június
1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 26.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Mélykút Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot ……, valamint a beosztás
megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: hétfőtől péntekig 8.00 – 12.00 óra között a Polgármesteri
Hivatal 4. számú irodájában, Bács-Kiskun megye, 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: 2016. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes
oldala: kozigallas.gov.hu
• önkormányzat székhelyén lévő hirdetőtábla
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellát szerv internetes oldalán
történő publikálás időpontja: 2016. január 26.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ személyesen vagy telefonon
Kovács Tamás polgármestertől kapható (6449 Mélykút, Petőfi tér 1, Tel: 06-77/560001).

6. Pályázat kiírása Mélykút Város Önkormányzat Óvodája óvodavezetői
álláshelyére.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-10/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Ahogy Bolvári János plébánostól hallották, a dolgok
jelenlegi állása szerint a 2016/2017 tanév kezdetétől, szeptember 1-től kerülhet az
egyház fenntartása alá az óvoda intézménye, ha minden a terv szerint halad. Kérdezi
a jegyzőt, hogy jelen helyzetben hogyan írják ki a pályázatot?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Elmondja, hogy 2016. június 15. napjával megszűnik
Hatalóczky Tiborné vezetői megbízása és jogviszonya is. Amennyiben a képviselőtestület úgy szavaz, hogy nem írja ki a pályázatot, az SZMSZ alapján a helyettes látja
el továbbra is a feladatot, amennyiben a képviselő-testület kiírja a pályázatot, akkor
június 16-től nevezi ki az új vezetőt. Az előterjesztést elkészítették, mert nem tudták,
hogy Bolvári János plébános úr mit fog mondani, de úgy látja, hogy 100 %, hogy az
egyház átveszi az intézményt, mivel a minisztériumi jóváhagyás megszületett.
Természetesen erről a testületnek is dönteni kell május 31-ig és szeptember 1-vel
fog megvalósulni. A pályázat véleményezési eljárása bonyolult, véleményező
szerveket kell összehívni.

Kiss István alpolgármester: Úgy gondolja, hogy teljesen felesleges június közepétől
szeptemberig, erre a 2,5 hónapra a pályázatot kiírni.

Kovács Tamás polgármester: Ő is úgy érzi, hogy nem lenne szükséges. Az, hogy a
minisztérium jóváhagyta, egy teljesen friss információ.

Kopcsek Tamás képviselő: A bizottsági ülésen is szóba került, hogy erre a 2,5
hónapra van-e értelme kiírni a pályázatot. A jegyző akkor azt mondta, hogy az
önkormányzatnak jogilag lépnie kell. A bizottság is úgy döntött, hogy legyen vezető
és majd az egyház eldönti a továbbiakat. Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 19-én tartott üléséről.
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határozatát, mely szerint a bizottság javasolja képviselő-testületnek Mélykút Város
Önkormányzat Óvodájának óvodavezetői álláshelyére a pályázat kiírás elfogadását.
Humánpolitikai Bizottság jelenleg nem tesz javaslatot a képviselő-testületnek a
szakértői bizottság tagjaira.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását. Kérdezi, hogy kötelező kiírni a pályázatot?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Kötelező lenne, mert az önkormányzatnak
gondoskodni kell vezetőről.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy később is kiírható a pályázat?

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Igen kiírható.

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslat nem hangzott el. A két bizottság javasolja a pályázat
kiírását. Megkérdezi ki ért egyet a javaslatuk elfogadásával, mely szerint a pályázat
kiírásra kerüljön?

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy az óvodavezetői álláshelyre
pályázat kiírására vonatkozó határozati javaslat 3
igen szavazatot, 5 nem szavazatot kapott,
tartózkodás nem volt, így a pályázat kiírásáról szóló
előterjesztés nem kapta meg a szükséges számú
szavazatot.
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7. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Kopcsek Tamás bizottsági elnök

Napirendi pont tárgyalása a 25-5/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

8/2016. (I.19.) Kt. számú
Beszámoló a Humánpolitikai
Bizottság 2015. évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Humánpolitikai Bizottság 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

8. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Torma Gábor bizottsági elnök
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Napirendi pont tárgyalása a 25-7/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

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

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

9/2016. (I.19.) Kt. számú
Beszámoló a Gazdasági
Bizottság 2015. évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gazdasági Bizottság 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.

9. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Sztantics Péter bizottsági elnök
Napirendi pont tárgyalása a 25-3/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.

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
beszámoló elfogadásával?

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

10/2016. (I.19.) Kt. számú
Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 2015. évi munkájáról.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

10. GAMESZ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Sántáné Czékus Tímea igazgató

Napirendi pont tárgyalása a 25-8/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Sántáné Czékus Tímea igazgató: Mint azt az előterjesztésben is leírta a konyha
átkerülése az intézményhez teszi szükségessé az Alapító Okirat módosítását.

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

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

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

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

11/2016. (I.19.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratának
módosítása.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a jelen határozat
1. sz. melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezete Alapító Okiratát módosító okiratot, valamint a
2. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert az Alapító
Okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
3. A Képviselő- testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen
határozatot és a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a
Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. január 26.

1. számú melléklet
határozathoz

a

11/2016.(I.19.)Kt.

számú

Okirat száma: 86-7/2016
Módosító okirat
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Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete,
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete által 2014. február 25. napján
kiadott, 35/2014. (II.25.) Kt. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat preambulumának helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút
Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító
okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az alapító okirat a következő 1.2.2 ponttal egészül ki
„ telephelyei:

1
2
3
„

telephely megnevezése
Orvosi Rendelő
Közfoglalkoztatás

telephely címe
6449 Mélykút, Nagy u. 4.
6449 Mélykút, Rákóczi u. 11.
6449 Mélykút, Petőfi tér 9.
6449 Mélykút, Szent László u. 19.

Konyha

3. Az alapító okirat 5. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 4.1. pont alatt
szerepel - a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény ellátandó tevékenysége a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 13.§ (1) bekezdése értelmében a
településrendezés és az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás,
költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak ellátása, önkormányzati
intézmények feladatellátásának segítése, közfoglalkoztatás szervezése és
lebonyolítása”
4. Az alapító okirat a következő 4.3 ponttal egészül ki
„ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő
Miksa Könyvtára részére külön munkamegosztási megállapodás alapján.
üzemeltetési
szolgáltatás.
Önkormányzati
intézmények
ellátó,
kisegítő,
Közfoglalkoztatás feladatainak ellátása.”
5. Az alapító okirat 6. pontja helyébe- mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt
szerepel- a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési
megjelölése:
kormányzati

szerv

alaptevékenységének

kormányzati

funkció

szerinti

kormányzati funkció megnevezése
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funkciószám
013360

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

041231
041232
041233
041236
041237
045150
045161
066010
066020
072111
072112
072311
074031
074032
096015
096025
102023
104037
107051

Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Zöldterület- kezelés
Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság- egészségügyi gondozás
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés

6. Az alapító okirat a következő 4.6 ponttal egészül ki
„ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési
szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.”
7. Az alapító okirat 10. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 5.1. pont alatt
szerepel - a következő rendelkezés lép:
„Az intézmény vezetőjének Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete
nyilvános pályázati eljárás útján a jogszabályban megállapított képesítési
feltételeknek megfelelő vezetőt nevez ki legfeljebb 5 évre. A munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.”
8. Az alapító okirat 11. pontja helyébe - mely a módosított okiratban 5.2. pont alatt
szerepel – a következő rendelkezés lép:
„
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. Törvény
munkaviszony
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
2
törvény
3
megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
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4

törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint
egyéb
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. Törvény

közfoglalkoztatott
jogviszony

Az alapító okiratból a 4., 9., 12., 13. pontok elhagyásra kerülnek.
Jelen módosító okiratot 2016. február 16. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Mélykút, 2016. február 19.

P.H.

Kovács Tamás
polgármester

2. számú melléklet
határozathoz

a

11/2016.(I.19.)Kt.

számú

Okirat száma:86-8/2016.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút
Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gazdasági- Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezete
1.1.2. rövidített neve: Mélykút Város Önkormányzat GAMESZ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
1.2.2. telephelye(i):
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1
2

telephely megnevezése
Orvosi Rendelő
Közfoglalkoztatás

telephely címe
6449 Mélykút, Nagy u. 4.
6449 Mélykút, Rákóczi u. 11.
6449 Mélykút, Petőfi tér 9.
6449 Mélykút, Szent László u. 19.
alapításával és megszűnésével összefüggő

3
Konyha
2. A költségvetési szerv
rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.08.15.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete
3.1.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az intézmény ellátandó tevékenysége a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény
13.§ (1) bekezdése értelmében a településrendezés és az egészségügyi
alapellátásról való gondoskodás, költségvetési szervek gazdálkodási
feladatainak ellátása, önkormányzati intézmények feladatellátásának
segítése, közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat
szakágazat megnevezése
száma
841117
Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
1
szolgálatai
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Gazdasági, pénzügyi, számviteli tevékenységet végez Mélykút Város Önkormányzat
Gondozási Központja, Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő
Miksa Könyvtára részére külön munkamegosztási megállapodás alapján.
Önkormányzati
intézmények
ellátó,
kisegítő,
üzemeltetési
szolgáltatás.
Közfoglalkoztatás feladatainak ellátása.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
013360
Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási,
1
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
2
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
3
041232
Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás
4
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5
041236
Országos közfoglalkoztatási program
Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 19-én tartott üléséről.

23

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

041237
Közfoglalkoztatási mintaprogram
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
045161
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
066010
Zöldterület- kezelés
066020
Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111
Háziorvosi alapellátás
072112
Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311
Fogorvosi alapellátás
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032
Ifjúság- egészségügyi gondozás
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
107051
Szociális étkeztetés
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mélykút Város
közigazgatási területe
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény
vezetőjének Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete nyilvános
pályázati eljárás útján a jogszabályban megállapított képesítési feltételeknek
megfelelő vezetőt nevez ki legfeljebb 5 évre. A munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony
megbízási jogviszony
közfoglalkoztatott
jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint
egyéb
törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. február 16. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2014. február 25. napján kelt, 35/2014. (II.25.) okiratszámú
alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Mélykút, 2016.január 19.
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P.H.
_________________________________________
Kovács Tamás
polgármester
11. Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 25-12/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Deákné Traski Katalin igazgató: Mivel a konyha kikerül a Gondozási Központ
kereteiből ezért szükséges az Alapító Okirat módosítása. Szóban kijavítaná azzal,
hogy az előterjesztés 1.2. pontjánál család és gyermekjóléti szolgáltatás a pontos
megnevezés, a 3. pontnál pedig kormányzati funkciószámok változnak. Az idős
korúak tartós bentlakásos ellátásánál 102023, a nappali ellátásnál 102031
kormányzati funkciószám lesz. A táblázat 6. pontja a családsegítés sora törlésre
kerül a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás összevonása miatt, és család és
gyermekjóléti szolgáltatásként egy soron fog szerepelni. Belekerül továbbá 104044
kormányzati funkciószámmal a Biztos Kezdet Gyerekház.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elhangzott szóbeli módosításokkal 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 javaslat nem hangzott el. Megkérdezi ki ért egyet az Alapító
Okirat módosításának elfogadásával?

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

12/2016. (I.19.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja
Alapító Okiratának módosítása.
1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a jelen határozat
1. sz. melléklete szerinti Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja
Alapító Okiratát módosító okiratot, valamint a 2. sz. melléklet szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza Kovács Tamás polgármestert az Alapító
Okiratot módosító okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
3. A Képviselő- testület felkéri Kovács Tamás polgármestert, hogy jelen
határozatot és a mellékleteit képező módosító okiratot, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot küldje meg a
Magyar Államkincstár Bács- Kiskun Megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. január 26.

1. számú melléklet a 12/2016.(I.19.) Kt. számú határozathoz
Okirat száma: 86-9/2016.
Módosító okirat
Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja, a Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2015. november 24. napján kiadott, 21-25/2015. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –
az 13/2016. (I.19.) Kt. számú határozatra figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„Telephelyei:
telephely megnevezése
telephely címe
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.
1
Idősek Otthona
Tanyagondnoki szolgáltatás
2
Idősek Klubja
6449 Mélykút, Damjanich u. 6.
3
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
6449 Mélykút, Templom u. 12.
4
Biztos Kezdet Gyermekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.”
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2. Az alapító okirat 4.3.4. pontja elhagyásra kerül.
3. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
2
102031
Idősek nappali ellátása
3
107051
Szociális étkeztetés
4
107052
Házi segítségnyújtás
5
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
6
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
7
104044
Biztos Kezdet Gyerekház

Jelen módosító okiratot 2016. február 16. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Mélykút, 2016. január 19.

P.H.

Kovács Tamás
polgármester

2. számú melléklet a 12/2016.(I.19.)Kt. számú határozathoz
Okirat száma:86-10/2016.
Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Mélykút
Város Önkormányzat Gondozási Központja alapító okiratát a következők
szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja
1.1.2. rövidített neve: Gondozási Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.
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1.2.2. telephelye(i):

1
2

telephely megnevezése
Étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Idősek Otthona
Tanyagondnoki szolgáltatás
Idősek Klubja
Család és gyermekjóléti szolgálat

telephely címe
6449 Mélykút, Hunyadi u. 31.

6449 Mélykút, Damjanich u. 6.
6449 Mélykút, Templom u. 12.

3
4

Biztos Kezdet Gyerekház
6449 Mélykút, Széchenyi u. 110.
2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. 08. 01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére
jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének
3.1.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A
költségvetési
szerv
közfeladata:
szociális,
gyermekjóléti
szolgáltatások és ellátások
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Szociális alapellátások: Étkeztetés, házi segítségnyújtás,
falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás, nappali ellátás,
családsegítés
4.3.1.1 Étkeztetés
Feladata: a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetés
biztosítása, amennyiben önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
4.3.1.2 Házi segítségnyújtás
Feladata: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
4.3.1.3. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Feladata: az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi
lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint
egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni,
közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
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4.3.1.4. Nappali ellátás – Idősek Klubja
Feladata: a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.
4.3.1.5. Családsegítés
Feladata: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
4.3.2. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény
4.3.2.1. Idősek ápoló-gondozó otthoni ellátás
Feladata: az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes
személyek napi legalább háromszori étkeztetését, szükség szerint ruházattal, illetve
textíliával való ellátását, mentális gondozását, a külön jogszabályban meghatározott
egészségügyi ellátását, valamint lakhatását biztosító szolgáltatás.
4.3.3. Gyermekvédelmi alapellátások
4.3.3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás
Feladata: A szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését .
4.3.3.2. Biztos Kezdet Gyerekház
Feladata: a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos helyzetű,
vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének
biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat
erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára
együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás
biztosítás célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a hátrányos
helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének
biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat
erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek számára
együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás
biztosítása.

1
2
3
4
5
6

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102031
Idősek nappali ellátása
107051
Szociális étkeztetés
107052
Házi segítségnyújtás
107055
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
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7

104044

Biztos Kezdet Gyerekház

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Idősek Otthona bentlakásos intézmény vonatkozásában a Magyarország területe
Tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában
I. terület: Öregmajor egyéb belterületi rész
II. terület: Széchenyi utca 162-202., 173-181. és Jókai utca 73-105.,
128-136.
Egyéb ellátások vonatkozásában Mélykút város közigazgatási területe
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A
költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény
vezetőjét Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete – nyilvános
pályázati eljárás útján 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 alapján 5 évre nevezi ki.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1
XXXIII. törvény
munkaviszony
a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
2
törvény
megbízási jogviszony
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
3
törvény
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A
költségvetési szerv szervezeti felépítését, a működésére vonatkozó
szabályokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2016. február 16. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
költségvetési szerv 2015. november 24. napján kelt alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az alapító okiratnak a Mélykút Város Önkormányzat Gondozási Központja 2016.
január 19. napján kelt 2016. február 16. napjától alkalmazandó 86-9/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ……………………………………………….

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016.január 19-én tartott üléséről.

30

P.H.

_________________________________________
Magyar Államkincstár

12. A Gondozási Központ SZMSZ és Szakmai programjának módosítása, a
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat létszámáról döntés.
Előadó: Deákné Traski Katalin igazgató
Napirendi pont tárgyalása a 25-13/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Működési engedélyezési eljárás van folyamatban és
ahhoz január 15-ig nyilatkozni kell a polgármester úrnak, hogy hány fővel kívánja
ellátni a család és gyermekjóléti szolgálatot. Tudták, hogy most lesz testületi ülés
ezért kértek határidő módosítást és február 1-vel nyilatkozni kell a létszámról. A
számított létszám 1 fő, a finanszírozás is 1 fő, viszont van egy végrehajtási rendelet
amely azt mondja, hogy 25 családonként kell egy családgondozót alkalmazni.
Jelenleg 3 fő dolgozik az intézménynél, 1 szakképzett és 2 szakképesítéssel nem
rendelkező. Kéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy ismertesse a finanszírozását.

Görhöny Edit pénzügyi csoportvezető: A finanszírozás 3 millió forint évente, viszont a
szociális keret terhére az államilag nem támogatott részt el tudják erre a szociális
feladatra számolni. Eddig is kellet plusz finanszírozást biztosítani, 8 millió forintba
került a szolgálat, 4 milliót Ft-ot finanszíroztak, 4 millió Ft pedig ebből a szociális
feladat finanszírozásból jóváírásra került.

Kiss István alpolgármester: Kérdezi, hogy hány családot kell ellátniuk? Honnan vette
a családok számát?

Deákné Traski Katalin igazgató: 83 család van összesen, ez 145 gyereket jelent. Egy
országos adatbázisba a gondozott gyerekeket kell felvinni, gyerekszámra jelenik
meg a létszám. Létrehozták a család és gyermekjóléti központot Jánoshalmán és
arról volt szó, hogy oda fognak átkerülni családokkal kapcsolatos feladatok. Valóban
kerültek át, viszont közös gondozásban maradnak és ugyanúgy itt is megjelennek.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mi a feladat ezekkel a családokkal?

Deákné Traski Katalin igazgató: A kapcsolattartás, felügyelni a védelembe vételi
határozatban foglaltak betartását, rendszeresen látogatni kell a családokat.
Egyszerre 2-3 családgondozó ill. esetgazda fog kimenni a helyszínre, a jánoshalmi
és mélykúti kollégák együtt fognak dolgozni. Hiába kerülnek papíron át a védelembe
vett családok, maga a munka nem fog elkerülni, közös munka lesz.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi,
szolgálatnál? Hány főnek van képesítése?

hogy

képesítéssel

dolgozhatnak

a

Deákné Traski Katalin igazgató: Igen, 1 főnek van képesítése, 1 főnek folyamatban
van.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Úgy tudja, hogy úgy változik a jogszabály, hogy jövő
év január 1-től nem lehet ellátni a feladatot csak képesítéssel. Ez azt jelenti, hogy 2
főnek nem lesz meg a képesítése? Mert akkor meg kell majd szüntetni a
jogviszonyát.

Deákné Traski Katalin igazgató: Addig nem fogják elvégezni, csak azt nem tudja,
hogy honnan lesz helyettük szakképzett dolgozó.

Kiss István alpolgármester: Kérdezi, hogy milyen időközönként
családlátogatást végezni? A látogatásokról jegyzőkönyv készül?

kell

a

Deákné Traski Katalin igazgató: Attól függ, hogy milyen jellegű a probléma. Hetente
1 alakommal minimum ki kell menni a védelembe vett családoknál. Igen, készül
jegyzőkönyv a látogatásról.

Kiss István alpolgármester: A jegyzőkönyv a helyszínen készül, vagy pedig bent írják
meg?

Deákné Traski Katalin igazgató: A jegyzőkönyv az irodában készül.
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Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Folyamatosan
kormányhivatal, Államkincstár ellenőriz.

ellenőrzik

a

szolgálatot,

Kiss István alpolgármester: Ki ellenőrzi, hogy ténylegesen kimennek, vagy csak a
jegyzőkönyveket írják meg?

Deákné Traski Katalin igazgató: Ténylegesen kimennek, ő is sokszor látja. A
gyámhivatal felé is kell a családokról jelentést írni. Heti rendszerességgel a
szolgálatnál van, ha problémájuk adódik, azt megbeszélik. Ez után pedig a
jánoshalmi kolléganőkkel együtt fognak menni. A kormányhivatal 2 évente jön
ellenőrizni, családok aktáit elviszik.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy mi történik akkor, ha az önkormányzat
azt mondja, hogy kettő fővel láttatja el a feladatot?

Deákné Traski Katalin igazgató: Lehet ezt mondani, a kormányhivatalnál a
munkatárs azt a tájékoztatást adta, hogy igyekeznek minél előbb minden szolgálatot
meglátogatni, leellenőrizni, és egyértelműen a létszámokat és szakképesítéseket
fogják ellenőrizni.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Gondozási
Központban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai egység a továbbiakban
3 fő családsegítő foglalkoztatásával kerüljön ellátásra.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy akiket alkalmaznak, azoknak mi a
szakképesítési minimum követelmény? Milyen szakképesítés kell oda?

Deákné Traski Katalin igazgató: Felsőfokú szakképesítés szükséges az állás
betöltéséhez.

Novák László képviselő: Ez már jó jel. Azért mondja, mert szenved a település attól,
hogy nincs kellő számú pszichológus. A gyerekek körében a gyógyításhoz
szakemberek kellenek, és ha már adnak ki pénzt, akkor azt mondja, hogy megfelelő
szakember kellene hozzá. Vidékre hordják a gyerekeket pszichológushoz és
pszichiáterhez. Azért kérdezte ezt, mert áldozna erre pénzt. Az óvodában is már ott a
probléma. Olyan családi háttérrel rendelkeznek a mai gyerekek, hogy nagyon sok
helyen pszichológiai segítség kellene. Elismeri a szolgálat munkáját, de ez már
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kevés, ők többet nem tudnak tenni. Ezért gondolja azt, hogy olyan szakember
kellene, aki ide kijön, és nem kell utaztatni a gyerekeket és a szülőket.

Deákné Traski Katalin igazgató: Az a baj, hogy a szolgálat keretein belül nem ez van
előírva.

Kiss István alpolgármester: Most megszavazhatja a 3 embert, de ebből 2 fő már
január 1-től nem alkalmas a munkavégzésre a végzettsége miatt.

Jakity Attiláné képviselő: Úgy gondolja, hogy 2017-ben majd rá fognak jönni, hogy
óriási baj van. Azt gondolja, hogy valami kedvezményt kell adni abban a tekintetben,
hogy az, aki már végzi az iskoláját az maradhasson, mert nincs szakember.

Kiss István alpolgármester: Már most el kell kezdeni a megfelelő végzettségű
embereket keresni, hogy ez januártól ne okozzon gondot.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy 2 főben határozzák meg a létszámot.
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. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslata, hogy a Gondozási Központban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás
szakmai egység a továbbiakban 3 fő családsegítő foglalkoztatásával kerüljön
ellátásra. Megkérdezi kiért egyet a javaslat elfogadásával?
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6
ellenszavazattal, 1 tartózkodással, nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a Gondozási
Központban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai egység a továbbiakban
3 fő családsegítő foglalkoztatásával kerüljön ellátásra.

Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet azzal a javaslattal, hogy a
Gondozási Központban a család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai egység a
továbbiakban 2 fő családsegítő foglalkoztatásával kerüljön ellátásra?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
2
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

13/2016. (I.19.) Kt. számú
Család és gyermekjóléti szolgáltatás
ellátása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
úgy döntött, hogy a Gondozási Központban a családés gyermekjóléti szolgáltatást 2 fő családsegítő
foglalkoztatásával látja el.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 2016. évi
költségvetés elkészítésekor az engedélyezett két
fővel készüljön az intézmény költségvetése.
Határidő: 2016. február 9.
Felelős: Deákné Traski Katalin igazgató

Kovács Tamás polgármester: A Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításának elfogadását bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet
módosítás elfogadásával?

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

14/2016. (I.19.) Kt. számú
HATÁROZAT
A Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása.

1.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést
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2.

3.

az előterjesztéshez képest változatlan tartalommal –
2. pontban megjelölt kivétellel – elfogadja.
Az előterjesztés 3. pontjában a „család- és
gyermekjóléti szolgálat
családsegítő 3 fő”
szövegrész
helyett
„Család-és
gyermekjóléti
szolgálat családsegítő 2 fő” szöveg lép.
A Képviselő-testület felkéri intézményvezetőt az
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzat elkészítésére.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Deákné Traski Katalin igazgató (3. ponthoz)

Kovács Tamás polgármester: A Gondozási Központ Szakmai Program
módosításának elfogadását bocsátja szavazásra. Megkérdezi ki ért egyet módosítás
elfogadásával?

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

15/2016. (I.19.) Kt. számú
Gondozási Központ Szakmai
Programjának elfogadása.

1.

2.
3.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gondozási
Központ
Szakmai
Programjának
módosításáról
szóló
előterjesztést
az
előterjesztéshez képest változatlan tartalommal – a
2. pontban foglalt kivétellel – elfogadja.
Az előterjesztés 7. pontjában a „családsegítő 3 fő”
szövegrész helyett „családsegítő 2 fő” szöveg lép.
A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a
Gondozási
Központ
Szakmai
Programjának
egységes szerkezetbe foglalására.
Határidő: 2016. február 1.
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Felelős: Deákné Traski Katalin igazgató (3. ponthoz)

13. A település területén történő árusításra vonatkozó szabályok megalkotása.
Előadó: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző
Napirendi pont tárgyalása a 25-17/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy Kiss István alpolgármester úrnak az
előző ülésen volt egy napirend előtti felszólalása, amiben kérte, hogy módosítsák a
településen történő árusításra vonatkozó szabályokat.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a képviselő-testület részére 186/2009. (XI.24) Kt. számú
határozattal elfogadott Piac működési rendjét tartalmazó szabályok felülvizsgálatát
az alábbi szempontok szerint:
1. a művelődési házban szervezett vásárokat szüntessék meg és azokat a jövőben
csak a piactéren kerüljenek megtartásra.
2. a piac használatáért fizetendő díj kerüljön felülvizsgálatra.
3. a jelenlegi piacnapok kerüljenek felülvizsgálatra.
Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testület részére 186/2009. (XI.24) Kt
számú határozattal elfogadott Piac működési rendjét tartalmazó szabályok
felülvizsgálatát az alábbi szempontok szerint:
1. a művelődési házban szervezett vásárokat szüntessék meg és azok a jövőben
csak a piactéren kerüljenek megtartásra.
2. a piac használatáért fizetendő díj kerüljön felülvizsgálatra.
3. a jelenlegi piacnapok kerüljenek felülvizsgálatra.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: Kiküldésre került a 186/2009.(XI.24.)Kt. számú
határozat melléklete, amely a piac működési szabályzatát tartalmazza. Ebből látszik,
hogy egy pontot és a mellékletet kell módosítani, mivel a 6. pont tartalmazza a
nyitvatartási időpontokat, a mellékletben pedig az árusításra vonatkozó díjtételek
szerepelnek. Két időpontban tart nyitva jelenleg a piac, ez a csütörtök és a szombat.
Amit alpolgármester úr mondott, az alapján írtak egy javaslatot, mely szerint zöldség,
gyümölcs, élelmiszer 500.- Ft/alkalom/m2, ruházat (új) textil, cipő, műszaki cikk
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1.000.- Ft/alkalom/m2, és minden egyéb 1.és 2.pontba nem sorolható cikkek 1.200.Ft/alkalom/m2 áron kerülnek meghatározásra.

Kovács Tamás polgármester: Egy kicsit utána nézett annak, hogy a pl. a
zöldségesek bérletre árusítanak. A helyieket támogatták a bérlettel.

Kiss István alpolgármester: Javasolja, hogy a díjtételt ne változtassák a zöldség,
gyümölcs, élelmiszer, kiegészítve a virággal is kerüljön bele ebbe a csoportba, így a
díjtétel 200 Ft/m2/nap illetve 500 Ft/m2/hó maradjon. A javaslat 2. pontját annyival
módosítaná, hogy új és használt ruha is szerepeljen benne és a díjtétel - 1.000
Ft/m2/nap - jó.

Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy melyik legyen az a nap, amikor még
nyitva legyen a piac? Jelenleg csütörtökön és szombaton van piac. Mikor voltak a
művelődési házban vásárok?

Mikó Lászlóné képviselő: Volt úgy, hogy minden nap volt árusítás. Tájékoztatja a
képviselőket, hogy a holnapi naptól nem lesz vásár a művelődési házban, az ajtóra is
ki fogja függeszteni. A mai döntést megvárta, azonban a mai vásárt már nem tudta
lemondani, mert a szórólapok kimentek.

Kovács Tamás polgármester: Melyik legyen a választott nap? Kedd vagy a péntek?

Kiss István alpolgármester: Az ellenőrzését mindenképpen javasolja.

Kovács Tamás polgármester: A piacnak van felelőse, aki tudja ellenőrizni. Azt is
jónak tartaná, ha értesítenék az árusokat az új lehetőségről.

Jakity Attiláné képviselő: Kérdezi, hogy egy plusz nap elég lesz?

Mikó Lászlóné képviselő: Elmondja, hogy tudomására jutott, hogy vannak
magánkezdeményezések, akiknek van üres ingatlanja, és oda csábítják a
vásárosokat. Ebből az önkormányzat nagy bevételre nem számíthat.

Kiss István alpolgármester: Nagy bevétele eddig sem volt belőle az intézménynek.
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Mikó Lászlóné képviselő: Alpolgármester úrnak mondja, hogy az ebből származó
bevétellel kevesebb volt a költség. Ettől most az intézmény elesik.

Kiss István alpolgármester: Természetesen a magánterületen történő árusításra is
engedélyt kell kiadni, annak is meg van a szabályozása.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy a kedd és a pénteki nap is kerüljön
bele a nyitvatartási rendbe.

Földes István alpolgármester: A piac péntek délutáni nyitva tartását mindenképpen
javasolja 17 óráig.

Kiss István alpolgármester: Kérdezi, hogy csirkét hol lehet árulni, bent a piacon és az
szabályos? Mert árulják a kolbászt, szalonnát és mellette az élő csirkét, az
állategészségügyi szempontból nem egészséges. Ha nincs kijelölve hely az
árusításra, akkor tegyék meg, és ne a parkolója bejárata mellett a konténernél árulják
az élő csirkét, úgy hogy az út túloldalán pedig élelmiszert árulnak. A piac felügyelő
figyeljen arra, hogy élelmiszert és élő állatot ne áruljanak egymás mellett, mert
veszélyes.

Kovács Tamás polgármester: Most, hogy az új piac tervezésre került, egy külön
kijelölt hely van az élő apróállatok árusítására. Fel fogja hívni a kolléganő figyelmét,
hogy tegye le a piactérre az apró élőállat árusokat az arra kijelölt helyre. 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 Kiss István alpolgármester részéről hangzott el.
Összefoglalja az elhangzottakat. A zöldség, gyümölcs, élelmiszer, virág 500.Ft/m2/hó, illetve 200 Ft/m2/nap kerül meghatározásra. A ruházat (új és használt)
textil, cipő, műszaki cikk 1.000.- Ft/m2/nap és minden egyéb cikkek 1.200.Ft/m2/nap áron kerül meghatározásra. A nyitva tartás pedig kedden 6.00-12.00,
csütörtökön 6.00-12.00, pénteken 6.00- 17.00 óráig, szombaton pedig 6.00.-12.00
kerül megállapításra. Az elhangzottak február 1-től lépnek életbe. Megkérdezi ki ért
egyet a javaslat elfogadásával?
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Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

16/2016. (I.19.) Kt. számú
A piac területén történő árusításra
vonatkozó szabályok módosítása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2009.(XI.24.) Kt. számú
határozattal elfogadott, a határozat mellékletét képező a piac működési rendjéről
szóló szabályzatot az alábbiak szerint módosítja:
1. A 6.1. pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. A piac nyitva tartását a fenntartó az alábbiak szerint állapítja meg:
Kedd:
6.00 – 12.00
Csütörtök: 6.00 – 12.00
Péntek:
6.00 – 17.00
Szombat:
6.00 – 12.00”
2. A Szabályzat 1. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. számú melléklet
A piaci helypénzek mértéke
1.

Zöldség, gyümölcs, élelmiszer, virág

200 Ft/m2/nap, 500 Ft/m2/hó

2.

Ruházat (új és használt), textil, cipő, műszaki
cikk
Minden egyéb 1. és 2. pontba nem sorolható
cikk
Járműről történt árusítás esetén
Szopós csikó és borjú, hízott sertés,
anyakoca és 6 hónaposnál idősebb süldő
6 hónaposnál fiatalabb sertés, malac, juh,
kecske, bárány, gida

1 000 Ft/m2/nap

3.
4.
5.
6.

1 200 Ft/m2/nap
500 Ft/db
200 Ft/db
100 Ft/db.”

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az egységes szabályzat elkészítésére.
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4. A piac működési rendjére vonatkozó módosítások hatályba lépésének időpontja
2016. február 1. napja.
Határidő: 2016. február 1.
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

14. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme a 6449 Mélykút,
Rákóczi u. 8. KMB. Iroda térítésmentes használatba vételével kapcsolatban.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-17/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tárgyalta, melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: A Bács-Kiskun Megyei Főkapitányság kérelemmel
fordult a képviselő-testülethez, melyben a Rákóczi u.8. szám alatti önkormányzati
tulajdonban álló helyiség ingyenes használatba adását kérte. Itt működne a
továbbiakban is a körzeti megbízott iroda. Nagyváradi Zsolt körzeti megbízott kérte a
képviselőket, - ha idejük megengedi – hogy a szolgálati idejében látogassák meg, az
épületet szeretné bemutatni. Az épület sajnos elég rossz állapotú, felújításra szorul.

Jakity Attiláné képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat
elfogadását. Ő az épületet pár évvel ezelőtt már látta, nem csak felújítás, bútorcsere
is ráférne.

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
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képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2016. (I.19.) Kt. számú
A 6449 Mélykút, Rákóczi u. 8. szám
alatti helyiség térítésmentes használatba
adása.

HATÁROZAT

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a 6449 Mélykút, Rákóczi u. 8. szám
alatti önkormányzati helyiséget térítésmentes
használatba adja a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányságnak 2016. január 1. napjától 2016.
december 31. napjáig körzeti megbízotti iroda
működtetése céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő:
2016.
március
1.
(megállapodás
aláírására)

15. Az 57/5, 57/6 és a 213/1 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezése.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-4/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Gazdasági Bizottság tárgyalta,
melynek jegyzőkönyve külön csatolva.

Torma Gábor képviselő: Ismerteti a Gazdasági Bizottság határozatát, mely szerint a
bizottság javasolja a Képviselő-testület részére 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
képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

18/2016. (I.19.) Kt. számú
57/5, 57/6 és a 213/1
hrsz-ú
ingatlanok
telekhatár-rendezése.

HATÁROZAT

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a mélykúti 57/5 hrsz-ú, 2535 m2 nagyságú,
kivett közterület megjelölésű földrészlet, 57/6 hrsz-ú,
7087 m2 nagyságú, kivett közterület megjelölésű
földrészlet és a 213/1 hrsz-ú, 508 m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület megjelölésű földrészlet telekhatárrendezéséhez a Penta-Geo Bt. által készített
0308/16/238/2015. számú változási vázrajzban
foglaltak szerint.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Kovács Tamás
polgármestert, hogy a Bácsalmási Járási Hivatal
Földhivatali
Osztályánál
kezdeményezze
a
szükséges eljárást.
Felelős: Kovács Tamás polgármester
Határidő: 2016. február 15.

16. Kimutatás a felújításra szoruló földutakról és a szilárd burkolatú utakról.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
Napirendi pont tárgyalása a 25-16/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz.
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Kovács Tamás polgármester: Az előző testületi ülésen elhangzott kérés alapján
elkészült a település földútjairól és rossz minőségű szilárd utjairól egy kimutatás. A
táblázat tartalmazza az utca hosszát, szélességét és hogy tervvel rendelkezik-e vagy
sem. Azok az utcák, amelyek a nem konszolidált önkormányzatok pályázatában
szerepelnek, azok is benne vannak. A 181 millió forintból 110 millió forintot tettek az
utak javítására, egyszer lehet módosítani az elköltését. A TOP program nem
tartalmaz útra fejlesztést. A Víziközmű Társulatnál megképződött pénzösszegből
lesz még lehetőség a beruházáshoz szorosan kapcsolódó, a beruházásban el nem
számolható költségeket fedezni, ebből lehetne utakat javítani. Mi módon, melyiket,
hogyan, milyen szintig újítják fel, erről kell majd okosan dönteniük. A Víziközmű
elnökétől kapnak majd számokat, hogy mekkora összegből gazdálkodhatnak. Azt,
hogy mikor tudják meg pontosan az összeget nem tudja megmondani, ebben a
félévben ennek ki kell derülni.

Kiss István alpolgármester: A rendelkezésre álló pontos összeget mindenképpen
várják még és annak ismeretében döntsenek.

Kopcsek Tamás képviselő: Kérdezi, hogy milyen minőségű utak készülnének?

Kovács Tamás polgármester: Különböző szintekig mehetnek el. Kipróbálták,
viszonylag jó minőséget lehetett elérni a Táncsics utcán a Damjanich utcától a
Traktorosok utcáig terjedő szakaszon. Ez egy 20 cm vastag GÁNTI köves tömörített
terítés, tökéletesen bírja a gépeket, de van karbantartási költsége, kátyúsodik. A
Pesti temetőnél kb.800-1000 m3 tört beton található, ami tökéletesen megfelel az
alsó rétegnek, kb.5 cm kő réteggel kiékelve az aszfalt mehet rá. A rekultivált
hulladéklerakó mellett is keletkezik olyan anyag, amit töretni tudnak és fel tudják
használni.

Torma Gábor képviselő: Javaslata annyi, hogy sáros utcát egyáltalán ne hagyjanak.
Forgalom arányában kellene kitalálni, hogy hova kerüljön aszfalt és hova nem.

Novák László képviselő: Kérdezi, hogy a 181 millió Ft-ról mikor kell végső esetben
dönteni?

Kósa Róbertné lakossági csoportvezető: Többször született döntés ez ügyben.
Kétszer lehet módosítani a támogatói okirat. Ebből egyet fenntartana arra, hogy
amikor a közbeszerzési eljárás lebonyolítódik, a pontos összegek akkor válnak
ismertté. Tehát további egy esetben lehet módosítani. Kérdezi, hogy mikor születik
döntés, mert szeretnék az eljáráshoz az előkészületeket megkezdeni.
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Torma Gábor képviselő: Novák László képviselő a múltkor arról beszélt, hogy ha
nem tudják, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre a Víziközmű Társulatnál, nem
látják, hogy az az ígéret megvalósul-e, hogy minden utca valamilyen burkolatot
kapjon. Ebben az esetben kérte a képviselő úr, hogy vizsgálják felül a 181 millió
forinttal kapcsolatos döntésüket. Látni kellene, hogy mekkora az az összeg, ami a
rendelkezésre áll a Viziközmű Társulatnál. Kéri az előterjesztés kiegészítését 1
térképpel, ahol nyomon lehet követni a felújításra szoruló utakat.

Kovács Tamás polgármester: A probléma az, hogy a két összeg nem egy időben
mozog. A pályázatnak meg van az ideje, hogy meddig kell elkölteni. Lehet, hogy az
utolsó utcát 2 év múlva tudják megjavítani. A költségeket látják, árajánlatok részben
már rendelkezésre állnak és készülnek is azokra az utcákra, ahol semmilyen borítás
nincs. A pályázat módosítást nagyon át kell gondolni.

Kósa Róbertné csoportvezető: Elmondja, hogy 2018. december 31-ig lehet
felhasználni a pályázati pénzt. A tavalyi évben nyújtották be a pályázatot, ha az idei
évben sem kezdik el, akkor az árakba biztosan nem fognak beleférni.

Novák László képviselő: A Víziközmű elnökétől kérjenek egy olyan összeget, amit
biztosan tud adni. Ez egy kiinduló pont lesz. Ha marad még forint, azt
felhasználhatják további útjavításokra. Ugyan is arról beszéltek, hogy elég a zúzott
köves út is, és ha még marad pénz, akkor néhány helyre aszfalt is kerülhet.

Kovács Tamás polgármester: Februárban ezzel tudnak foglakozni. Pontosan ki
tudják gyűjteni, hogy a pályázati pénz milyen költséggel van most betáblázva, leülnek
a bizottságokkal, megnézik, hogy szeretnének-e módosítani. Addig a Víziközmű
elnöke is meg tudja nézni, hogy mekkora összeget tud biztosan átadni. A
kimutatásról nem dönt a testület, javasolja, hogy a februári testületi ülésen a
Víziközmű társulat elnökét hívják meg, ahol tájékoztatni tudja a testületet az
útfelújításra szánt összegről. Tájékoztatásul a képviselők részére kiküldésre kerül a
pályázati dokumentáció, melyet már elfogadott a testület.

Egyebek:
Kopcsek Tamás képviselő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Humánpolitikai
Bizottsághoz érkezett Radvánszki József részéről kérés, mely szerint az Új
u.57.sz.alatti ingatlant a szerződés értelmében lakatlan állapotban kellett volna
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átadni a részére. Ez ügyben kérte a segítséget. A bizottsághoz úgymond hiába
fordult, mert szociális bérlakása az önkormányzatnak nincs, így a bizottság nem
illetékes. A Humánpolitikai Bizottság felkéri a polgármester urat ajánlja fel a
jánoshalmi hajléktalan szálló igénybevételét Pálosi Mihálynak.

Kovács Tamás polgármester: A probléma nem kerül el tőlük. Ha az ember bekerül
a szállóra a dolgait hova teszik? Az utcára kikerül, a rendőr összeszedheti, és
visszaviheti Jánoshalmára, de az biztos, hogy egy nap múlva itt fog megint
kóborolni.

Kopcsek Tamás képviselő: Két lehetőség van. Vagy elmegy Jánoshalmára a
hajléktalan szállóra vagy az önkormányzat vásárol egy ingatlant részére. A
bizottság többi tagja ez utóbbival egyáltalán nem értett egyet.

Kiss István alpolgármester: Minél hamarabb ki kell költöztetni a lakót az
ingatlanból, mert a késedelem az önkormányzatnak sokba kerülhet, amennyiben
kártérítést kell fizetni. Üres ingatlanként hirdették meg az ingatlant, napokon belül
meg kell oldani az ügyet.

Kovács Tamás polgármester: A Dózsa Gy. u. 34.szám alatti ingatlan az
önkormányzat tulajdona, 2 ablak és 1 kályha kell bele és beköltözhet.

Földes István alpolgármester: A Május 1.utca 8.szám alatti ingatlanba ideiglenesen
azonnal be tudna költözni. A Dózsa Gy. utcai ingatlannal az a baj, hogy télen nem
tudják felújítani.

Kovács Tamás polgármester: Az ügy sürgősségére tekintettel felhatalmazza Földes
István alpolgármestert, hogy az önkormányzat gazdasági érdekeire és a téli
időszakra tekintettel Pálosi Mihály jogcím nélküli lakót az Új u.57.sz. alatti ingatlanból
költöztesse el a Mélykút, Május 1. u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanba. Az ingatlanban egy helyiséget kell a beköltöző részére biztosítani.
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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

Mikó Lászlóné
jegyzőkönyv-hitelesítő
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