J E G YZ Ő K Ö N Y V
Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012 augusztus 07-én (
kedd) du. 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
5092 Tiszavárkony, Endre Király út 37.
Az ülésen jelen vannak: A jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján
Buczkó Csaba önkormányzati képviselő
Gyalai Pál alpolgármester, önkormányzati képviselő
Katona Lászlóné önkormányzati képviselő
Mészáros Zoltán polgármester
Rumpler Györgyné önkormányzati képviselő
Zabláczki Józsefné önkormányzati képviselő
Meghívottak:
Kamocsár Lászlóné Endre Király Általános Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda megbízott igazgatója
Pinkóczi Sándor díszpolgár
Az ülésen nem jelentek meg:
Héja Attila önkormányzati képviselő
Mészáros Zoltán polgármester megnyitja az ülést. Köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, mivel a 7 fő önkormányzati képviselőből 6 fő
képviselő jelen van. Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirendi javaslaton kívül más
napirendi javaslat van-e. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti
napirendi javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadja el:
Napirend:
1.) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) önkormányzati
rendelet módosításához előterjesztés
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
2.) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2006.(II.03.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezethez
előterjesztés
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
3.) Baricza Edina és Vajda János ajándékozási szerződés felbontására
előterjesztés
Előadó: Mészáros Zoltán polgármester
4.) Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda csoport
létszám túllépésére előterjesztés
Előadó: Hatvani Júlia jegyző
5.) A nemzeti köznevelésről szóló törvényről előterjesztés
Előadó: Mészáros Zoltán

6.) Egyebek

1.) Napirendi pont:A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet
módosításához előterjesztés
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a rendelet tervezethez
kapcsolódóan van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal , ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
11/2012.(VIII.09) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló
2/2010(II.01) önkormányzati rendelet
módosításáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés
b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 37/A.§ (3)
bekezdésében, 45.§ (1) bekezdésében, 48.§ (4) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében, 92.§ (2)
bekezdésében, 132.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(29 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 8.§ (5)
bekezdése hatályát veszti.
(2) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 14/A.§-ában a
bérpótló juttatás szövegrész helyébe a foglalkoztatást helyettesítő támogatás szöveg lép.
(3) A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2010(II.01) önkormányzati rendelet 16.§ (1)
bekezdés a) pontjában az egy főre számított havi jövedelem szövegrész helyébe az egy főre
számított havi családi jövedelem szöveg lép.
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszavárkony, 2012. augusztus 07.

Mészáros Zoltán
polgármester
A rendelet kihirdetésének időpontja:

Hatvani Júlia
jegyző
2012 augusztus 09

Hatvani Júlia
jegyző

2.) Napirendi pont:
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2006.(II.03.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezethez előterjesztés
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy a rendelet tervezethez
kapcsolódóan van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel,
hozzászólás nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal , ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a rendelet tervezetet elfogadja és a következő rendeletet alkotja:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
12/2012(VIII. 09.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
3/2006(II.03) önkormányzati
rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.§ (1)
bekezdés b) pontja, 24.§ (1) bekezdés, 94.§ (2) bekezdés, 131.§ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (4) bekezdés l) pontja alapján meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2006(II.03) önkormányzati rendelet 3.§ (4)
bekezdés a) pontja hatályát veszti.
2.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Tiszavárkony, 2012. augusztus 07.

Mészáros Zoltán
polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2012 augusztus 09

Hatvani Júlia
jegyző

3.)
Napirendi pont: Baricza Edina és Vajda János ajándékozási szerződés felbontására
előterjesztés
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Az ajándékozási szerződés felbontásához
is ügyvédi közreműködés kell, ezzel Vezsenyi Kornél ügyvéd urat bízzuk meg. A felbontást
kérelmezők Baricza Edina és Vajda János voltak, mert az eredeti vállalást nem tudták
teljesíteni, vagyis nem tudtak lakóházat építeni.
Gyalai Pál: Azon a telken most van egy faház, azzal mit terveznek a tulajdonosok?
Mészáros Zoltán: Természetesen az övék és elviszik. Megállapítja, hogy több hozzászólás,
észrevétel, kérdés nincs. Szavazásra bocsátja Baricza Edina és Vajda János tiszavárkonyi
lakosokkal meglévő ajándékozási szerződés felbontását. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
előterjesztés szerinti javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2012 (VIII.07.) önkormányzati határozata
Tiszavárkony Táncsics Mihály u 4 (hrsz: 170 ) ingatlan ajándékozási szerződésének
felbontásáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország
Helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX törvény 107 §
alapján a Tiszavárkony Táncsics M u 4 szám alatti 1979 m2 nagyságú
170 hrsz-ú ingatlan ajándékozási szerződését, amelyet
Baricza Edina (szül: Szolnok,
1979 06.10. an: Vidra Katalin) Tiszavárkony, Jáger J. u 4 szám alatti
és Vajda János ( szül: Szolnok, 1976. 10.27. an: Zombori Ilona )
Tiszavárkony Táncsics Mihály út 8 szám alatti lakosokkal kötött,
39/2008.(VIII.6 ) képviselőtestületi határozata alapján,
felbo ntja.
A képviselőtestület az ajándékozási szerződés felbontásáról szóló szerződés
aláírására felhatalmazza Mészáros Zoltán polgármestert.
A képviselőtestület a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény
5. § alapján utasítva a Polgármesteri Hivatalt, hogy a vagyonba visszakerülő
ingatlant vegye fel a forgalomképes vagyontárgyak közé.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Baricza Edina és Vajda János Tiszavárkony
3.) Dr. Vezsenyi Kornél ügyvéd Szolnok
4.) Polgármesteri Hivatal vagyonkataszter

4.) Napirendi pont: Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda csoport
létszám túllépésére előterjesztés.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs. Szavazásra
bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a képviselőtestület
egyhangúlag, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot
elfogadja és a következő határozatot hozza:
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
23/2012. (VIII.07) önkormányzati határozata
Az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda napközis csoportjai maximális
létszámtól való eltéréséről
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel
a közoktatásról szóló 1993 évi LXXIX törvény 3 melléklet 7 - 8 pontjaira
az Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda 2. csoportjánál engedélyezi a maximális létszámtól
30 %-al történő eltérést, valamint
az általános iskola 1 és 2 napközis csoportjánál engedélyezi
a maximális létszámtól 30 % - al történő eltérést
a 2012/2013-as tanévben.
Végrehajtásért felelős: Hatvani Júlia jegyző
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Endre Király Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatója
3.) Polgármesteri Hivatal pénzügy helyben

5. ) Napirendi pont: A nemzeti köznevelésről szóló törvényről előterjesztés.
Mészáros Zoltán: Szóban kiegészíti az előterjesztést. A köznevelési törvényt elfogadása óta
már módosította is a parlament. Az önkormányzatok feladata az óvodai nevelés lesz. Az állam
a közoktatási feladat ellátását átveszi. 2012 szeptember 30-ig kell majd a képviselőtestületnek
egy szándéknyilatkozatot tenni, mint 3.000 fő alatti településnek, hogy a közoktatási
intézménynek a működtetését képesek vagyunk átvállalni. A működtetést a rendelkezésünkre
álló saját bevételeink terhére biztosíthatjuk, ez konkrétan az ingatlan fenntartási feladatokat
jelenti. A 2013 évi előzetes költségvetési adatok alapján az látható, hogy a 2012 évihez képest
kb 40 %-al csökkenti az állam az önkormányzati szektor finanszírozását. A tájékoztató mellé
készült egy előzetes pénzügyi számítás is. A mostani információk szerint elkészült számítások
egyértelműen mutatják, hogy a várható bevételek nem fedezik a várható kiadásokat. Kb. 11,5
millió Ft az a hiány, amely a 2013 évi költségvetésben már nem is tervezhető. Kérdés még,
hogy a feladatfinanszírozás mit fog 2013 évben jelenteni, és ez mennyivel emel majd a
bevételeinken. A köznevelési törvény szerint 2013 szeptember 01-ig az iskola dologi kiadásai
továbbra is az önkormányzatoké. 2013 januártól a pedagógusok és szakmai munkát segítők
személyi kiadásai az államhoz kerülnek, az állami intézményfenntartó központ fogja majd a
személyi kiadásokat, szakmai ellenőrzéseket, oktatási kérdéseket kezelni, ezekben dönteni, ez
lesz a fenntartói feladat. Az önkormányzat a dologi kiadásokban tehet egy nyilatkozatot, hogy

azt saját forrásai terhére tudja teljesíteni, ez a működtetés, a szándéknyilatkozathoz ismerni
kell a köznevelési törvény azon végrehajtási rendeletét is, amely ezt a kérdést szabályozza.
Számunkra ebben a kérdésben nagy a bizonytalanság, mert a pénzügyi egyensúly
megteremtése még mindig nagyon kérdéses. A közös hivatal felállításának is vannak még
kérdései.
Gyalai Pál: Tudjuk már a pontos számokat a 2013 évi állami költségvetésből?
Hatvani Júlia: Nem tudjuk, csak a sarokszámokat ismerjük, amely alapján látható, hogy az
ezévihez képest körülbelül 40 %-al csökken az önkormányzatok finanszírozása. A várható 85
millió Ft körüli összeg a 2012 évi 159 millióhoz képest.
Gyalai Pál: Ez a bevétel semmire nem elég, mégis úgy ítéli meg, hogy a többi önkormányzat
sincs jobb helyzetben. Javasolja, hogy azt nyilatkozzuk, hogy vállaljuk a működtetést.
Mészáros Zoltán: Nagyon tart attól, hogy nem fogjuk bírni. Az nem lehet, hogy egész télen ne
fűtsük az iskolát és ne világítsunk, mert nincs pénz.
Rumpler Györgyné: Ezeket a jogszabályokat még át kell újra gondolni, mert az a véleménye,
hogy végrehajthatatlanok.
Gyalai Pál: Nagyon nehéz ennyire kevés adat ismeretében dönteni ebben a nagyon is fajsúlyos
kérdésben. Nem látunk még semmit.
Hatvani Júlia: Most még nem kell és nem is szabad dönteni, mert erre a szándéknyilatkozatra
szeptember 30-ig van idő, a döntésre október 30-ig. Szükséges, hogy több információ álljon
rendelkezésre, főleg a köznevelési törvény vonatkozó végrehajtási rendeletének ismerete,
hogy a működtetési kiadások esetleges fedezetétül szolgáló saját bevételeink hogyan
alakulnak 2013 évben. Egy biztos, a pénzügyi egyensúly biztosítása törvényi
kötelezettségünk. Reméli, hogy a szeptemberi testületi ülésre már több ismeretünk lesz. A
szándéknyilatkozatról a szeptemberi képviselőtestületi ülésen kell majd döntenie a
képviselőtestületnek.
Mészáros Zoltán: Személyes álláspontja az, hogy ha pici esély is van az iskola
működtetésének átvállalására és annak fedezete meglesz, akkor ő is támogatni fogja. Az most
a tény, hogy a gépjárműadó 40%-át el fogják vinni. A többi saját bevételről még nem tudjuk
hogyan fog alakulni.
Gyalai Pál: Sajnos a gazdaság helyzete nem azt mutatja, hogy 2013-ban jobb lesz az adó
bevétele az államnak, vagy az önkormányzatoknak.
Mészáros Zoltán: Sajnos tapasztaljuk, hogy milyen sokan visszaadják a vállalkozásukat.
Megállapítja, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs.
Szavazásra bocsátja nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvényről szóló tájékoztató
elfogadását. Megállapítja, hogy a képviselőtestület egyhangúlag, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi és erről a következő
határozatot hozza:

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2012. (VIII.07) önkormányzati határozata
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvényről szóló tájékoztató tudomásul
vételéről.
Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete figyelemmel a
Helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV törvény 2. § (2)
Bekezdésére, a nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC
törvényről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
A határozatról értesülnek:
1.) Képviselőtestület tagjai helyben
2.) Polgármesteri Hivatal helyben
6. ) Napirendi pont: Egyebek
Mészáros Zoltán: Az egyebek napirendi ponton belül tájékoztatja a képviselőtestület az
ivóvízminőség – javító programban történtekről. Az úniós előírásoknak nem megfelelő
ivóvizekkel kapcsolatos beruházások gyorsítására 2011 évben kormány határozat született.
Tekintettel arra, hogy a 2001 évben kormányrendeletben foglaltaknak nagyon sok település
nem tudott eleget tenni, Magyarország a követelmények teljesítésére három éves halasztást
kért. Brüsszel csak 2012 december 25-ig adott Magyarországnak haladékot. Ennyi idő alatt
nem lehet a beruházásokat lebonyolítani, bár már mi is elkezdtük az előkészületeket. A
folyamat felgyorsítása érdekében a kormány úgy döntött, hogy felülvizsgálja valamennyi
most futó programot és amennyiben úgy ítéli meg, hogy az önkormányzatok nem bírják kellő
ütemben felgyorsítani a végrehajtást, átveszi a beruházás bonyolítását. 2013 január 01-től
azokon a településeken, ahol az úniós szabványnál rosszabb minőségű vizet szolgáltatnak, be
kell vezetni az átmeneti vízszolgáltatást. Tiszavárkony esetében lényegében mi már ezt
megoldottuk, hiszen beüzemeltünk egy kisebb teljesítményű tartalék kutat, amelynek
vízminősége megfelel az előírásoknak. Ez a kút átmenetileg képes ellátni a települést.
Más témában tájékoztatja a képviselőtestületet a járások kialakításáról szóló 2012 évi XCIII
törvényről, az ehhez kapcsolódó aktuális feladatokról.
Tájékoztatja a képviselőtestületet a félévi adó bevételek alakulásáról, adónemenként a befolyt
bevételekről és a hátralékokról. Folyamatosan történnek a végrehajtások.
Tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.
Mészáros Zoltán:Megállapítja, hogy a képviselőtestület napirendje végérére ért, megkérdezi,
hogy napirenden kívül van e bejelentés, kérdés.
Katona Lászlóné: Az Endre Király úton Berkó Valéria üzlete előtt kövek vannak kirakva az út
szélére, ez balesetveszélyes. Zákány Rómeó háza előtti diófa már túl nagy, vissza kellene
vágni, mert a közlekedést akadályozza. A strand lejáróval szemben lévő üdülő elé is köveket
rakott ki a tulajdonos, azt is fel kellene szedetni.
Mészáros Zoltán: Köszöni a jelzést, intézkedni fognak.
Gyalai Pál: Kudela Istvánné kitüntetési javaslatával mi a helyzet?

Mészáros Zoltán: Tájékoztatást ad a kérdésre. Megállapítja, hogy több észrevétel, kérdés,
bejelentés nincs. Megköszöni a képviselőtestület aktív munkáját, az ülést 17 óra 50 perckor
bezárja.
Kmft.

Mészáros Zoltán
Polgármester

Hatvani Júlia
jegyző

MUTATÓ
Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestülete 2012 augusztus 07-én megtartott ülésén
alkotott rendeletekről, hozott határozatokról.

Tárgy:

Szám:

A helyi szociális ellátásokról szóló
2/2010 (II.01.)önkormányzati rendelet
módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
11/2012.(VIII.09.)önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről
szóló 3/2006.(II.03.)önkormányzati
rendelet módosításáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
12/2012 ( VIII.09.)önkormányzati rendelete

Tiszavárkony Táncsics M.u.4
(hrsz:170) ingatlan ajándékozási
szerződésének felbontásáról

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
22/2012.(VIII.07.)önkormányzati határozata

Az Endre Király Általános Iskola
És Napközi Otthonos Óvoda napközis
csoportjai maximális létszámtól való
eltéréséről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
23/2012 (VIII.07.)önkormányzati határozata

A nemzeti köznevelésről szóló
2011 évi CXC
Törvényről szóló tájékoztató
tudomásul vételéről

Tiszavárkony Község Önkormányzat
Képviselőtestületének
24/2012 (VIII.07.)önkormányzati határozata

Készült: 3 példányban
Készítette: Piglerné Perván Gabriella
jegyzőkönyvvezető

