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I.

Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
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Előadó: dr. Csörnyei László polgármester
Dr. Csörnyei László polgármester:
A lejárt határidejű, – befejezett és a folyamatban lévő – képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót ismerteti.
Dr. Orbán László jegyző:
A 68/2014 számú képviselő-testületi határozattal kapcsolatosan elmondja, hogy bent járt nála a
tulajdonos Bencze Ferencné. Elmondta, hogy nem tudják eladni az ingatlant, mert a rajta lévő épület
funkcionálisan összetartozik a vele szemben lévő lakóingatlannal, nincs külön gépjárműtároló kialakítva.
Így abban az esetben, ha a lakóház eladásra kerül, akkor a 45 hrsz ingatlant is eladják tulajdonosok. A
szolgalmi jog alapítása nem túlságosan előnyös a tulajdonosokra nézve. Ők viszont hajlandók egy olyan
megállapodást kötni az önkormányzattal, hogy az bármikor beléphessen az ingatlanra, amennyiben az
árok tisztítása vagy karbantartása miatt szükséges.
A 165/2016 számú képviselő-testületi határozathoz megjegyezné, hogy sajnos a tulajdonosoktól a mai
napig nem érkezett meg a válasz.
A 108/2016 számú képviselő-testületi határozathoz: A szerződés tervezet elkészült a képviselőtestületnek határozatban kellene döntenie a hosszúhetényi 195 hrsz ingatlanból történő 164m2 terület
megvásárlásáról a tulajdonosok által is elfogadott 2000Ft/m2 áron.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –5 igen 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
155/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Az
óvoda
jobb
megközelíthetősége
érdekében
kialakitandó gyalogút kialakíátáshoz a hosszúhetényi 195
hrsz-ú ingatlanból megvásárol 164m2-et a tulajdonosoktól
2000Ft/m2 áron.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: 2017. január 15.
156/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
– a polgármester előterjesztésében – megtárgyalta a
képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót és azt tudomásul veszi.

II.

Beszámoló a Zengő Óvoda 2015-2016 nevelési évéről
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Czentner Györgyné óvodavezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
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Felkéri Czentner Györgyné óvodavezetőt beszámolójának esetleges kiegészítésére.
Czentner Györgyné óvodavezető:
Elmondja, hogy ez volt az első nevelési éve óvodavezetőként. Közoktatatási diplomáját, mely egyben
szakvizsga is, 2016 júniusában szerezte meg. Szeretné, megköszöni a képviselő-testületnek, jegyző úrnak,
polgármester úrnak és az önkormányzat dolgozóinak az eddigi segítségét és együttműködését. Ez év
végén 162 gyermekkel zárják az évet. Több bejáró gyermek is van az óvodába, főként Hirdről jönnek.
Örömmel tölti el, hogy a hosszúhetényi óvodát választják egyre többen. Ebből kifolyólag újabb eszközök
beszerzésére volt szükség, mint például székekre és asztalokra és ágyakra. Udvarukat virágosították,
fűvesítették és létrehoztak egy gyógynövény kertet is. Megkapták az zöld óvoda címet, melyet pályázat
útján nyertek el 1 évre. EMMI rendeletek kapcsán bevezetésre került a pedagógus életpálya modell,
melynek során három pedagógus eset át a minősítésen sikeresen. Az intézménybővítés felülvizsgálata
megtörtént a hibák kijavításra kerültek.
Amennyiben kérdés van, arra szívesen válaszol.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Úgy gondolja, hogy a beszámoló elég sok információt tartalmazott.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – 5 igen 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
157/2016.(XII.12.) sz. képv. test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
A Zengő Óvoda 2015/2016 nevelési évéről szóló
beszámolóját elfogadja.

III.

Zengő Óvoda Alapító okiratának módosítása
Előadó:
dr. Csörnyei László polgármester

Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alapító okirat módosításra azért van szükség, mert a konyha
üzemeltetését intézmény hatáskörébe kell vonni, ez csak egy formalítás.
NÉBIH ellenőrzés volt az óvodában, melyen a konyha közepes minősítést kapott, ez az jelenti, hogy kb. 8
millió forint ráköltési kötelezettségett jelent az önkormányzatnak. A jövő év elején még visszatérnek a
konyhával kapcsolatos tervekre.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –5 igen 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:

158/2016.(XII.12. sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zengő Óvoda a Hosszúhetény Községi
Önkormányzat képviselő-testülete által 2015. június 1. napján kiadott, 1/A/2015 számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a következők szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 1.1.1. alpontjában a költségvetési szerv megnevezése az alábbiak szerint
változik:
„Zengő Óvoda” helyébe
„Zengő Óvoda és Konyha” lép.
2. Az alapító okirat 1.2.1. alpontjában a költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése az
alábbiak szerint változik:
„Kindergarten Zengő” helyébe
„Kindergarten und Küche Zengő” lép.
3. Az alapító okirat az alábbi alponttal egészül ki:
1.3.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.

4. Az alapító okirat 3.1. pontjában a "/felügyeleti szervének" szöveg elhagyásra kerül.
5. Az alapító okirat 3. pontja a következő 3.2. alponttal kiegészítésre kerül:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Hosszúhetény Községi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.”
Ezzel egyidejűleg a 6.1. pont elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának
értelemszerű megváltoztatásával.

6. Az alapító okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint változik:
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ és 8.§-a szerint meghatározott óvodai nevelés.”
szöveg helyébe a
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § és 8. §-a szerint meghatározott óvodai
nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21/A. § alapján intézményi gyermekétkeztetés, 20/C.§ alapján szünidei gyermekétkeztetés.” szöveg
lép.
7.Az alapító okirat 4.3. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„Gyermekétkeztetés, munkahelyi étkeztetés biztosítása a költségvetési szerv által üzemeltetett
főzőkonyhák útján.
Az intézmény székhelyén működő óvoda főzőkonyhája az intézménybe járó óvodások és
munkavállalók részére biztosít étkezést.
Az intézmény telephelyén működő iskola főzőkonyhája a Hosszúhetényi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolába járó tanulók részére biztosít étkezést.
Az 1997. évi XXXI. törvény 21.§(1) bekezdésének g) pontja szerinti szünidei gyermekétkeztetés a
székhelyen és a telephelyen biztosított.”
8.Az alapító okirat 4.4 pontja az alábbi sorral egészül ki:
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7

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

9.Az alapító okirat 6.3. pontja – mely a módosított okiratban 6.2. pont alatt szerepel – az alábbiak
szerint módosul:
„A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
6.3.1. székhelyén: 150 fő”
helyébe az alábbi szöveg lép:
„6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1

tagozat megjelölése

maximális gyermek-,
tanulólétszám

Zengő Óvoda és Konyha
„

10.Az alapító okirat 6.4. pontjába foglalt táblázat– mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt
szerepel – az alábbiak szerint változik:
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

ingatlan
hasznos
alapterülete
(m2)

vagyon feletti rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

az ingatlan
funkciója, célja

7694
Hosszúhetény,
Fő u.173.

194/1.

910

Az ingatlanvagyon Hosszúhetény
Községi Önkormányzat tulajdonában
és vagyonkezelésében levő épület, a
Zengő Óvoda használatában van.

Óvoda

„
helyébe az alábbi táblázat lép:
„6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi száma

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga

az ingatlan funkciója,
célja

7694 Hosszúhetény, Fő u.173.

194/1.

Az ingatlanvagyon
Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat
tulajdonában és
vagyonkezelésében
levő épület, az
intézmény
használatában van.

Óvoda,
Óvoda konyhája
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7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.
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837/3.

Az ingatlanvagyon
Hosszúhetény
Községi
Önkormányzat
tulajdonában és
vagyonkezelésében
levő épületrész, az
intézmény
használatában van.

Iskola konyhája

„

IV.

Beszámoló a Hosszúhetényi Településfejlesztési Nonprofit Kft. 2016 évi tevékenységéről és
elvégzett közfoglalkoztatási feladatairól
Előterjesztő: dr. Csörnyei László polgármester
Előadó:
Pál Attila Nkft. ügyvezető

Dr. Csörnyei László polgármester:
Felkéri Pál Attila Nkft. ügyvezetőt beszámolójának kiegészítésére.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A beszámolóját nem kívánja kiegészíteni, csak általánosságban emelne ki néhány fontos feladatot.
Pályázati ügyekkel kapcsolatosan elmondja, hogy a tavalyi évben indult BM tornaterem pályázat idén
befejezésre került. Elkészült az aprítéktároló építése is. Vis maior pályázat keretében a
Püspökszentlászlói út aszfaltozása és átadása is megtörtént.
Az idén beadott pályáztok, a Gazdálkodj kicsiben – pénzügyi tudatosság növelése – elbírálás alatt van.
Kisújbányára ismételten Vis maior pályázat lett benyújtva útfelújításra és a vízelvezetés megoldására.
DDC- Zöld megoldások programban pályázat benyújtása fűszer- és aromás növények termesztésére, a
környezettudatosság növelésére együttmüködésben az iskolával és óvodával- elbírálás alatt van.
Belügyminisztériumi pályázatok keretén belül a vasutas utca aszfaltozása, óvodai konyha korszerűsítése
most nem részesültek támogatásban.
Nagyobb munkálatok közmunka illetve a településüzemeltetési feladatok keretében a külterületi utak
rendbetétele, (Vásári út, Spath pincéhez vezető út) földmunkái készültek el.
Több helyen végezték el a patakmeder tisztítását, mederkotrást, valamint a tűzivíztározók tisztítását,
karbantartását.
A csapadékvízkár elhárítási terv készítéséhez adatszolgáltatást biztosítottak, terepbejárást végeztek
Kisújbányán, Püspökszentlászlón és Hosszúhetényben.
Iskola épületének teljes festése.
Kátyúzások – Kossuth utca, Verseny utca, Moroló utca, Béke utca, Hármashegy utca – történtek.
Útépítés – Péter utcában valósult meg.
Az ad hoc munkálatok kapcsán jórészt csapadékvíz okozta károk utólagos rendbetételére került sor, mint Hegyelő utca, Iskola utca, Fő utca,- valamint ároképítés, vízelvezetés kialakítása és árok burkolása.
Fakivágások, balesetveszélyes ágak levágása. Lakossági bejelentések alapján is végeztek zöldhulladék
elszállítást, bozótirtást, földhordást, ez viszont nagyban befolyásolta a többi munka folytatását.
Állandó feladataik keretében sor került bel - és külterületek kaszálására, mozi épületének és környékének
takarítására, kert gondozására. Rendezvények előtti takarításra, fűnyírásra, eszközszállításra,
szemétszedésre. Sor került a 010 hrsz tereprendezésére is. Ősszel a lombtakarításra és szállításra.
A szociális lakások felújítása, karbantartása folyamatos feladat volt.
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Elmondja, hogy az elvégzendő munkálatokat nehezítte a munkaerő hiánya, így időben sokszor elhúzódtak
a munkálatok. Javaslata: vannak olyan munkák, melyekhez szakemberek szükségesek, ennek hiányában
sok munkára felelősséget sem tud vállalni. Elmondja, hogy a megrendeléses munkálatok száma
emelkedik és szeretné ezt a tendenciát folytatni.
Sebők János képviselő:
Úgy tudja, hogy a 010 hrsz rekultívált terület, ezt elvileg nem is lehet feltölteni?
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az nem lehet tudni, hogy közmunka programmal a jövőben mi lesz. A progam bér- és egyéb költsége
jelentős éves szinten.
Célszerű lenne olyan költségkalkulációt készíteni, amelyből kiderülhetne, hogy szakmunkások
alkalmazásával a közmunkaprogram költségeinél jóval alacsonyabb pénzösszegből is meglehet oldani a
településüzemeltetési feladatokat. Itt például a közterületek kaszálásra gondol, de egyéb munkákra is
lehetne költségvetést készíteni.
Sebők János képviselő.
Nem abban látja a problémát, hogy hányszor nyírják a füvet közmunkások hanem , hogy mennyi ideig
tart a munka. Amennyiben a külsős céget bíznának meg a feladattal és az többször nyírná le, valószínű,
hogy annak a költsége sem lenne kevés. Javaslata az, hogy a nyírandó területek közül a frekventált
helyeken többször, míg a kevésbé központi területeket elegendő lenne kevesebbszer kaszálni, lenyírni. De
mind ettől függetlenül az a véleménye, hogy a közmunkások sok munkát elvégeztek ebben az évben.
Úgy látja, hogy a külterületen lévő munkálatokat nehezebben végzik el a munkások. A rendezvényekhez
kapcsolódó munkák miatt is megcsúsztak és a bozótirtással is elmaradtak. Az utak kátyúzása szerinte
nem történt meg minden helyen.
Papp János képviselő:
Javaslata, hogy a faluban a tereprendezéseket kellene először elvégezni, így akár egy önjáró fűnyíróval
meglehetne oldani a fűnyírást.
Úgy tapasztalta, hogy a játszóterek ebben az évben nem kaptak elég figyelmet. Jó lett volna a homokozót
felásni és újra tölteni. Több gyermek csoport is érkezett a faluba, szerencsés lenne, ha játszótér műszaki
állapota alkalmas lenne a gyerekek fogadására. Ez is jó fényt is vetne a falura.
Pál Attila Nkft . ügyvezető:
A kátyúzások több lépcsőben, de az összes helyszínen elkészültek. Az igaz, hogy Kisújbányán is van
elmaradásuk, de ezekhez a munkákhoz már szakemberek szükségesek.
Csajkás Géza alpolgármester:
Hozzáteszi, hogy szerinte szükséges lenne a falu határán álló üdvözlő táblák lekezelése, valamint a
Cseresznyés soron a hiányzó fák pótlása.
Strung Nándor képviselő:
A fák felajánlásból már rendelkezésre állnak tavasszal kiültetésre kerülnek. A Településfejlesztési,
Építési, Vízügyi – és Környezetvédelmi Bizottság
ülésen már jelezték a karók pótlásának
szükségességét.
Papp János képviselő:
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Javasolja az Nkft. szerkezetének átalakítását, valamint jónak tartaná, ha az ügyvezető nem 4 órában
végezné a tevékenységét, ez az idő sajnos nem elég rá. Javasolja szakipari munkások felvételét is.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
Úgy gondolja, ezt jövőre át fogják alakítani.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Ez az év bizonyos vis maior helyzet volt Jakab Gabriella ügyvezető asszony hirtelen jött betegsége miatt.
Jövőre javaslatot fog tenni a Nkft. átalakítására.
Strung Nándor képviselő:
Támogatná egy kőműves, valamint egy karbantartó felvételét, akik eltudnák végezni a szakmunkát. Meg
is lehetne hirdetni az állásokat.
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A hozzászólásokra reagálva elmondja, hogy voltak ugyan már kísérletei szakemberek felvételre, de a
tapasztalta az, hogy minimálbérért nem jön el senki dolgozni.
A csapadékvíz kárelhárítási terv elkészítésére Ónodi Gábor tervező karácsonyig kért haladékot.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
159/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hosszúhetényi Településfejlesztési
Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről és elvégzett
közfoglalkoztatási feladatairól szóló beszámolót és azt
elfogadja.

V.

Tájékoztató Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal 2016 évi közszolgálati ellenőrzéséről
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző:
Előterjesztését nem kívánja kiegészíteni. A vizsgálat hasonló volt, mint 2015-ben.

A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület –
egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
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a Hosszúhetény Polgármesteri Hivatal
közszolgálati
ellenőrzéséről
készített
tudomásul veszi.

VI.

2016. évi
tájékoztatót

Tájékoztató a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 11/2011 (X.12.) önkormányzati
rendelet törvényességi felülvizsgálatáról
Előadó:
dr. Orbán László jegyző

Dr. Orbán László jegyző :
Kéri határozati javaslatának az elfogadását.
A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés – hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület – 5 igen 1
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Baranya Megyei Kormányhivatalnak a háziorvosi
körzetek
kialakításáról
szóló
11/2011
(X.12.)
önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett törvényességi
felhívását tudomásul veszi. Megbízza a jegyzőt, hogy
készítsen a jelenleg hatályos jogszabályok alapján új
önkormányzati rendeletet valamennyi egészségügyi
alapellátás körzeteinek megállapításáról.
Felelős: dr. Orbán László
Határidő: 2017. február 15.

VII.

Bejelentések, egyebek

1,) Pál Attila Nkft. ügyvezető :
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közvilágítás bővítése a jövő év folyamán folytatódna három
helyszínen. Munka megtervezésére kért árajánlatot a Watt-Eta Kft-től. A helyszínek bejárás után kerültek
felvételre.
Strung Nándor képviselő:
Elmondja, hogy Településfejlesztési, Építési, Vízügyi – és Környezetvédelmi Bizottság már javaslatot
tett a közvilágítás bővítésének helyszíneiről. Úgy tudja, hogy az Illés-hegyi dűlő villanyhálózat bővítését
a képviselő-testület csak elvi támogatásban részesítette. Így az nem önkormányzati beruházás lenne.

Dr. Orbán László jegyző:
Valóban az Illés-hegyi dűlő lévő közvilágítás bővítéshez – Papp Tibor kérelme alapján - a képviselőtestület elvi támogatást nyújtott, pénzről nem volt szó.
Papp János képviselő:
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Kérdése, hogy az Ormándi buszmegállóban a közvilágítás, mikor kerül már kivitelezésre?
Pál Attila Nkft. ügyvezető:
A jövő év februárjában kerül kialakításra az Ormándi buszmegálló közvilágítása az engedélyeket meg
kell várni ennek átfutási ideje kb. 2 hónap.
A Településfejlesztési, Építési, Vízügyi – és Környezetvédelmi Bizottság által összeállított javaslatban
az összes helyszínt megterveznék a kivitelezésre pedig folyamatosan kerülne sor a Watt-Eta Kft.
tervezésében és kivitelezésében.
Strung Nándor képviselő:
Elmondja, hogy a bizottsági javaslatban szereplő közvilágítás bővítési helyszíneket felülvizsgálták. A
legnagyobb költséget az Ormándi utcai buszmegálló jelentené, a többi helyszínen a kiépítés már
megtörtént, lámpát kell csak tenni, esetleg cserélni, ennek költsége nem olyan nagy.

2,)
Dr. Csörnyei László polgármester:
A mai napon Takács László a Tom Market Franchise Hungary hálózat kivitelezési vezetője egy kérelmet
adott be. A Széchenyi utca 12-14 között elhelyezkedő 541 hrsz önkormányzati terület eladása illetve
bérbeadása iránt.
Dr. Orbán László jegyző:
A Tom Market bolt körül kialakult birtokvédelmi per miatt több helyszínt is megnéztek a hálózat
képviselői, a per rájuk nézve kedvezőtlen kimenetele esetére.
Dr. Csörnyei László polgármester:
Az önkormányzati terület közterület értékesíteni nem lehet, építeni nem lehet rá, ezért a bérbeadását sem
javasolja.
Csajkás Géza alpolgármester:
Az ő véleménye is az, hogy a területet sem bérbe adni, sem eladni nem kell. Van elég épület most is a
területen.
A képviselő-testület – 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
162/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hosszúhetényi 541 hrsz önkormányzati tulajdonú
ingatlant nem kívánja eladni vagy bérbe adni.
3,)
Dr. Orbán László jegyző:
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a rendelkezésre tartási összegeik felhasználtságáról. Kéri, hogy
aki még nem rendelkezett a teljes összegről az pótlólag tegye meg rövid határidőre tekintettel.
4,)
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Papp János képviselő:
Kérése, a Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. felé az, hogy a Verseny utcában a
focipálya oldalán az út szélén lévő padka 5 cm –el lejjebb van, ezért azt célszerű lenne kijavítani vagy
megemelni.
Strung Nándor képviselő:
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megtörtént a bejárás a szennyvíztelep közelében lévő árok
melletti fűzfák kivágása érdekében. Javaslata, hogy ennek rendbetételét külsős cég végezze el a munka
nehézsége miatt. Több cégtől kért árajánlatot, de ezek még nem érkeztek meg.
5,)
Czentner Györgyné óvodavezető:
Kéri, a képviselő-testület hozzájárulását: EGYMI-vel kötött megállapodás meghosszabbítására. Ez a
megállapodás a saját nevelési igényű gyermekekhez kijáró gyógypedagógusok kiküldését hosszabbítaná
meg. Jelenleg 2 saját nevelési igényű gyermek van az óvodában. A nyilatkozatot 2016.12.31-ig kell
megküldeni, melyben az önkormányzat nyilatkozik, hogy nem kívánja finanszírozni ezt a tevékenységet,
és nem tudja saját költségvetése terhére vállalni ennek költségét.
A képviselő-testület – 5 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
163/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
mint intézmény fenntartó az Zengő Óvoda „Kindergarten
Zengo” ESMI óvodáskorú gyermekek ellátását a pécsi
Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógia Módszertani
Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium utazó
gyógypedagógus
hálózat
szolgáltatásának
igénybevételével kivánja biztosítani. Az önkormányzat
saját forrásból nem tudja vállalni a feladat pénzügyi
finanszírozását.
6,)
Dr. Csörnyei László polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet az ÁMK átadásával kapcsolatban. Három évvel ezelőtt, amikor az
állam átvette az iskolát, lehetőség nyílott arra, hogy üzemeltetés az önkormányzatnál maradjon. Ezt most
a kormány módosította. A tárgyalások a KLIK vezetőivel ez irányban már megtörténtek. Olyan lehetőség
nyílott, amennyiben az önkormányzatnak van egy 100%-os tulajdonú nonprofit Kft-je akkor az
üzemeltetésre az önkormányzat tud szerződést kötni kft-vel 2016.12.15-el. 2017.01.01-el pedig a KLIK
közvetlenül belépne az önkormányzat helyére. Az üzemeltetési feladatok ellátására egy szerződés
tervezet készült. A vállalkozási díj meghatározásakor a KLIK 3 évvel ezelőtti ajánlatát vették alapul. A
szerződés tervezetet dr. Zavaczki Zoltán ügyvéd úrral is megnézették.
Papp János képviselő:
A szerződésben célszerűnek tartaná javítani a karbantartó munkaidejének kötetlen munkaidő keretben
történő meghatározására.
Csajkás Géza alpolgármester:
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A karbantartási munkákat nem lehet a tanítási idő alatt végezni.
Óbert Gábor képviselő:
Javaslata lenne a heti 40 óra meghatározása.
A képviselő-testület – egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
164/2016.(XII.12.) sz. képv.test. h a t á r o z a t
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hosszúhetényi
Község Önkormányzata által működtetett köznevelési
intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a
feladatellátáshoz
kapcsolódó
vagyon,
jogok
és
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és
vagyonkezelési szerződés aláírja.
Felelős: Dr. Csörnyei László polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Csörnyei László polgármester:
Több hozzászólás hiányában – megköszöni a részvételt – és az ülést bezárja.

K. m. f.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

