
Jakabszállás Község Onkormányzata

Képviselő-testülete

rendkívüli ülésének

jegyzőkönyve

16/2015. november 26.





Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november
26-án 07.30 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal polgármesteri iroda.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Forczekné Tóth Csilla, Konfár János, Kovács
Bálint, Szabó Mihály, Tánczos László képviselők és Szabó György Rábert
polgármester.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzö,

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó György Róbert polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 7
fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát kéri fel, akit a testület
egyhangúan elfogad. Javasolja az írásban kiadott meghívóban szereplő napirend
megtárgyalását.

Szabó György Róbert megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, kiegészítés a
napirendi pontokhoz?

Nem volt több javaslat.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendetfogadja el:

Napirendi pontok:

1. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjáléti Feladatellátó Társulás
társulási megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Kecskeméti Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3. Ady E. u. 3. sz. előtti kerítés építésre, valamint a Bölcsőde kerítésének
cseréjére adott árajánlatok megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.
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5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

6. A Jakabszállási Óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.5 (2) bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

9. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

Az 1. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
szóló előterjesztést. Elmondja, hogy a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2005 óta működik, és 2013. július 1-től jogi
személyiségű társulássá alakult át. E társulás keretében látják el az önkormányzatok
a kötelező szociális és gyermekjóléti feladatokat, illetve önként vállalt feladatként a
támogató szolgáltatást. 2016. január 1-től jelentős változások lépnek életbe a
szociális és gyermekjóléti feladatok terén. A 2015. évi CXXXIII. törvény tartalmazza
az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítását, melyről a testület
az elmúlt ülésen tájékoztatást kapott. 2016. január 1-töl a gyermekjóléti szolgáltatás
a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretén
belül működhet. A testület döntött arról, hogy továbbra is a társulás útján látja el
ezeket a feladatokat, egy szervezeti és szakmai egységben a Mikrotérségi Szociális
Szolgáltató Központ által. A Társulási megállapodásban a változásoknak
megfelelően átvezetésre került a jogszabályi előírás, továbbá a lakosságszám a
2015. évi adatokat tartalmazza. Kéri, az előterjesztést megvitatni és a társulási
megállapodás módosítását elfogadni.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11012015. (Xl. 26.) határozata
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának módosítása.

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti
Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának
módosításával egyetért azzal, hogy a család- és
gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó módosításokat 2016.
Január 1-től kell alkalmazni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert
polgármestert a módosított Társulási megállapodás
alá írására.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 2. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Kecskeméti Járás Esélyteremtő Programtervéröl
szóló előterjesztést. Elmondja, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata
az ARQP-1 .A.3-201 4-2014-0123 azonositó számú „Esély és egyenlőség —

Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” című projekt keretében dolgozta
ki a Kecskeméti Járás Esélyteremtő Programtervét. E program keretében a járáshoz
tartozó települések és egyéb szereplők részére nyílik lehetőség együttműködésre.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere megkereséssel élt a járás települései
felé, hogy a programot a pályázat sikeres lezárása érdekében 2015. november 30-ig
fogadják el a képviselő-testületek. Kéri, hogy a projekt elfogadása érdekében a
mellékletben megküldött programot szíveskedjen elfogadni a testület.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
111I2015. (Xl. 26.) határozata
Kecskeméti Járás Esélyteremtő Programtervének
elfogadása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Kecskemét Megyei Jogú Város
Onkormányzata által az AROP-1.A.3-2014-2014-0123
azonosító számú „Esély és egyenlőség — Együttműködési
programok a Kecskeméti Járásban” című projekt
keretében kidolgozott Kecskeméti Járás Esélyteremtő
Programtervét.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal
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A 3. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy az Ady E. u. 3. sz. előtti kerítés építésre,
valamint a Bölcsőde keritésének cseréjére 3 db árajánlat érkezett. A Bölcsőde
működését ellenőrizték. Az erről készült jegyzőkönyv még nem érkezett meg, de az
ott lévő kerítést 140 cm-ről meg kell emelni 160 cm-re.

Tánczos László nem ért egyet a keritéscserével, tekintettel arra, hogy a
közelmúltban átvette egy felelősségteljes hatóság. Meg kell várni a jegyzőkönyvet és
annak ismeretében dönteni. Az Ady E. utca 3. szám előtti keritésszakasz
megépítését is halasszák el.

Kovács Bálint egyetért a javaslattal.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a gyerekekkel folyamatosan kint van az
udvaron a megbízott gondozónő, tehát felügyelet alatt vannak. Javasolja a 2016. évi
koncepcióba betervezni ezt a feladatot.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11212015. (Xl. 26.) határozata
Ady E. u. 3. sz. előtti kerítés épitésre, valamint a Bölcsőde
kerítésének cseréjére adott árajánlatok megtárgyalása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az „Ady E. u. 3. sz. előtti kerítés építésre, valamint a
Bölcsőde kerítésének cseréjére adott árajánlatok
megtárgyalása” című előterjesztés tárgyalását leveszi a
napirendről. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
vonatkozó ellenőrzés jegyzőkönyvének beérkezése után
újra vegye napirendre és a következő évi költségvetésbe
tervezze be a költségeket.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester.
Határidő: értelemszerű

A 4. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a Jakabszállás Község Önkormányzata a
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosítani szükséges a
határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11312015. (Xl. 26.) határozata
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A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának
módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Az 5. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11412015. (Xl. 26.) határozata
A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a
határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 6. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést, melyet a testület tagjai írásban
megkaptak.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11512015. (Xl. 26.) határozata
A Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító okiratának
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módosítását a határozat-tervezet mellékletében foglaltak
szerint jóváhagyja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 7. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó
előterjesztést.

A képviselő-testület 7 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11612015. (Xl. 26.) határozata
A Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalása.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a
határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

A 8. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Szabó György Róbert ismerteti az előterjesztést.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
11712015. (Xl. 26.) határozat
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszkőzökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39.
(2) bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntés

Jakabszállás Község Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökröl, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(Xl. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2) bekezdés
szerint a településrendezési eszközök Genevation Aircaft Kft
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kérelmére indított módosítása véleményezésének ismeretében a
következő döntést hozta:

1.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az
előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja.

2.) Felkéri polgármestert az Eljr. szerínti végső véleményezési
szakaszt követően a településrendezési eszközök
módosításának előterjesztésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 9. napirendi pont előadója Szabó György Róbert polgármester.

Tánczos László Javasolja, hogy az önkormányzat termelje ki a Bölcsőde kerítése
melletti nyárfákat és a költséget terhelje rá arra, aki ültette az agresszív fákat. Azok
a fák engedély nélkül lettek odaültetve. Tönkreteszik a kerítést, a gyökerek felemelik
a beton építményeket. A nyárfa könnyen ered, gyorsan növő fafajta.

Szabó György Róbert, írásban szólítja fel az érintett személyt.

Szabó György Róbert megkérdezi a testület tagjait, hogy mikor legyen a következő
testületi ülés időpontja? A december 3-án tartandó közmeghallgatás előtt a
szolgáltatókkal fórumot tervez tartani., majd 18 órakor kezdődik a polgármester
beszámolója. December 7-én 16 órára javasolja a bizottsági ülést, majd 16.30-kor a
testületi ülés időpontját.

Tánczos László jelzi, hogy később tud jönni az ülésre.

Kovács Bálint javasolja, hogy 16.30-kor kezdődjön a bizottsági ülés és utána a
testületi ülés.

Szabó György Róbert elmondja, hogy a szennyvíz telep üzembe helyezése
megtörtént. A hiányosságokat írásban bejelentette a kivitelező felé. A Dobó és a
Deák utca találkozásánál feltört az aszfalt. Eddig kb. 70 db bekötés valósult meg.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy a kifolyó csatornával mi a helyzet?

Szabó György Róbert intézi a terület tisztítását.

Szabó György Róbert, tekintettel arra, hogy több hozzászólás nem volt, a rendkívüli
testületi ülést berekeszti.

/í
Szabó György Róbert Heedűs Gaborné

polgármester címzetes főjegyző
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Jakabszállás Község Polgármestere
M E G H I V O

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. november 26-án (csütörtökön) 07.30 órai kezdettel

rendkívüli Wést tart a Polgármesteri Irodában, melyre meghívom.

Napirendi pontok:

I. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

2. Kecskeméti Járás Esélyieremtő Programtervének elfogadása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

3. Ady E. u. 3. sz. előtti kerítés építésre, valamint a Bölcsőde kerítésének cseréjére adott
árajánlatok megtárgyalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

4. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

5. A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

6. A Jakabszállási Óvoda és bölcsőde aLapító okiratának módosítása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

7. A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalása.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

8. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóLó 3 14/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2)
bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntés.
Előadó: Szabó György Róbert polgármester.

9. Bejelentések, megbeszélések, egyeztetésre váró ügyek.

Jakabszállás, 2015. november23.

6078 Jakabszállás, Petöfl Sándor u. 14.
76/58l-800 Fax: 76/581-802

÷ 36 20 939 23 98
po1armesterjakabsza1Ias.hu

polgármester
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JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzata képviselő-testülete
2015. november 26-án 07.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére

1. Bukovszki Sándorné

2. Forczekné Tóth Csilla G-Z%..

3. KonfárJános

4. Kovács Bálint L.
5. Szabó György Róbe polgármester

6. Szabó Mihály .

7. Tánczos László ....

MEGHÍVOTTAK:

8. Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyzö
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Jakabszállás Község Polgármestere
Előterjesztés

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testülete
2015. november 26-aj rendkívüli ülésének 1. napirendi pontjához

Tárgy: Helvécia ás Mikrotérsége Szociális ás Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás 2005 óta működik, és
2013. július 1-től jogi személyiségű társulássá alakult át. E társulás keretében látják cl az
önkormányzatok a kötelező szociális és gyentekjóléti feladatokat, Illetve önként vállalt feladatként a
támogató szolgáltatást.

2016. január 1-től Jelentős változások lépnek életbe aszociális és gvermekjóléti feladatok terén. A 2015.
évi CXXXIII. törvény tartalmazza az egyes szociális gyermek-védelmi tárgyú törvények módosítását,
melyről a testület az elmúlt ülésen tájékoztatást kapott. 2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatása
családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat - keretén belül müködhet. A
testület döntött arról, hogy továbbra is a társulás útján látja el ezeket a feladatokat, egy szervezeti és
szakmai egységben a Mikrotérséi Szociális Szolgáltató Központ által.

A Társulási megállapodásban a változásoknak megfelelően átvezetésre került a Jogszabályi előírás,
továbbá a lakosságszám a 2015. évi adatokat tartalmazza.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a társulási megállapodás módosítását elfogadni,
melyre az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elő.

Jakabszállás, 2015. november23.
György Róbert

polgármester

Határozati java:

/2015. (M. 26.) határozat
Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó
Társulás társulási megállapodásnak módosítása

Határozat

1. Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselö-testülete a Helvécia és Mikrotérsége
Szociális ás Gyentekjóléti Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának
módosításával egyetért, azzal, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó
módosításokat 2016. Január 1-től kell alkalmazni.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó György Róbert polgármestert a módosított
Társulási megállapodás aláírására.

Felelös: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerűen

6078 Jakabszállás, Petőfl Sándor u. t4.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

po lgarmesterj akabszal las. hu
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Jakabszállás Község Polgármestere

E lő terjesztés
a 2015. november 26-án tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülés 2. sz. napirendi pontjához

Tárv: Kecskeméti Járás Esélyteremtö Programtervének elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az ÁROP-l.A.3-2014-2014-0123 azonosító
számú ‚Esély és egyenlőség — Együttműködési programok a Kecskeméti járásban” című
projekt keretében dolgozta ki a Kecskeméti Járás Esélyteremtő Programtervét.

E program keretében a járáshoz tartozó települések és egyéb szereplők részére nyílik lehetőség
együttműködésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere megkereséssel élt a járás települései felé, hogy a
programot a pályázat sikeres lezárása érdekében 2015. november 30-ig fogadják el a képviselő
testületek.

Kérem, hogy a projekt elfogadása érdekében a mellékletben megküldött programot
szíveskedjen elfogadni a testület.

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kecskemét Megyei Jogú
Város Onkormányzata által az AROP-l.A.3-2014-2014-0123 azonosító számú 11Esély és
egyenlőség — Együttműködési programok a Kecskeméti Járásban” című projekt keretében
kidolgozott Kecskeméti Járás Esélyieremtő Programtervét.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: azonnal

Jakabszállás, 2015. november 23.

6078 Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.
76/581-800 Fax: 76/581-802, + 36209392398

polgarmester®jakabszallas.hu

polgármester





HELVÉCIA ÉS YHKROTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELAI)ATELLÁTÓ

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetbe foglalva)

E megállapodásban foglalt települési önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. -ában foglalt
felhatalmazással élve, a Mötv. 13. * (1) bekezdés 2. pontja, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), 62. *-ában meghatározott étkeztetés, 63.
-ában meghatározott házi segítségnyújtás, 64. -ában meghatározott családsegités, 65/C. -ában
meghatározott támogató szolgáltatás, és 65/T. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali
ellátás, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 39. 5-ában foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a Gvvt. 40. 5-ában
nieghatározon család- ás vennelgóléti s:olgálat működtetése mikrotérségi szinten történő
kiegyenlített, magas színvonalú és minöségű ellátása érdekében Társulási megállapodást kötnek.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A társulás neve: Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás

2. A társulás székhelye (továbbiakban: székhely): 6034 Helvécia, Sport u. 42.

3. A társulás lakossáEszáma: 14.207 fö (az 1. számú mellékletben részletezettek szerint)

4. A társulás működési területe: a társuláshoz tartozó települési önkormányzatok közigazgatási
területe

5. A társulás működésének tartama: 2006. december 6. napjától kezdődően határozatlan
időtartamrajött létre, 2013.július 1-tőljogi személyiségű társulássá alakul

6. A társulás io2állása: önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás, döntéshozó szerve a
Társulási Tanács.

7. A társulás tatjjai:
Helvécia Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 6034 Helvécia. Sport u. 42.

Képviseli: Balogh Károly

Ballószög Község Önkormányzata

Székhely: 6035 Ballószög, Rákóczi út 15.

Képviseli: Somogyi Lajos

Jakabszállás Község Önkormányzata

Székhely:6078 Jakabszállás. Petőfl Sándor u. 14.

Képviseli: Szabó György Róbert

Orgovány Nagyközség Önkormányzat

Székhely. 6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 2.

Képviseli. Dr. Lóczi Boglárka

IL A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADA TRENDSZERE

1. A társulás célja: a társult önkormányzatok összefogásával az
o Szt. 62. -ában meghatározott étkeztetés,
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o Szí. 63. -ában meghatározott házi segítségnyújtás,
o Szí. 64. -ában meghatározott családsegítés,
o Szí. 65/C. -ában meghatározott támogató szolgáltatás, és

o Szí. 65/E Q) bekezdés a) pontjában meghatározott nappali ellátás megfelelő szakmai
színvonalon történő megvalósítása, továbbá a

o Gyvt. 39. -ába,i foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
o Gyvt. 40. ‚f-ában foglalt család- és gyernwkjóléíi szolgálat ‚nűködteíése,

- a közös feladatmegvalósítás révén, a fenntartással járó költségek csökkentése azáltal, hogy az
állami költségvetésből a társulás többlettámogatásra jogosulttá válik.

2. A társulási feladat-és hatáskör ellátása:

A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a társulás
útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházzák, a társulás által ellátott feladatok
megvalósításához hozzájárulnak.

A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi hatásköreik
gyakorlását ruházzák át a társulásra, melyekben való döntési jogkör a Társulási Tanácsot illeti
meg:

- a feladatellátásra alapított intézményfeLintartói jogköre gyakorlásának ellátása,

- az intézmény irányító szerve jogkörének ellátása,

— az intézmény költségvetésének elfogadása és módosítása, zárszámadásának elfogadása,

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gvermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Korm
rendelet 3. (1) bekezdésében szerinti intézménywezetői megbízás adása, a megbízás
visszavonása, a fegyelmi jogkör gyakorlása, összeférhetetlenség megállapítása.

3. A feladatellátás rendszere:

A társulás feladat- és hatásköreit önállóan működő költségvetési intézmény útján látja el.
Illetékességi területe: Helvécia. Ballószög, Jakabszállás, Orgovány települések közigazgatási
területe

a) Az intézmény neve: Helvéeiai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

b) Székhelye: 6034 Helvécia, Sport utca 40.

c) Telephelye: 6034 Helvécia, Sport u. 40.
6035 Ballószőg, Rákóczi Út I L
6078 Jakabszállás, Ady Endre u. 5.
6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.

d) Ellátottak számára nyitva álló helviséek:
6034 Helvécia, Sport u. 40.

6035 Ballószög, Rákóczi üt II.
6078 Jakabszállás, Ady Endre u. 5.
6077 Orgovány, Molnár G. u. 2.

A társulás egyes feladatainak ellátását - különösen az étkeztetést - feladat-ellátási szerződés
keretében külön szervezet közreműködésével Is elláthatja.

4. Intézményi térítési díjak, személyi térítési díjkedvezménvek:

a) A Társulás által fenntartott intézményben működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéröl, valamint a fizetendő térítési díjakról, a személyi térítési díjak
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csökkentéséről, elengedéséről Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult
rendeletet alkotni.

b) A személyi térítési díj csökkentésére irányadó szempontok:

• szociális étkeztetés esetén ajövedelemhatár és a kedvezmény mértéke:

• ha az ellátásban részesülő jövedelme 0-28.500 Ft: 50%

• ha az ellátásban részesülő jövedelme 28.501- 42.750 Ft: 20%

• házi segítségnyújtás esetén a településenként kimutatott intézményi térítési díjakból a
legalacsonyabb összegű intézményi térítési díjat kell fizetendő díjként megállapítani,
további kedvezmény, mérséklés nem állapítható meg.

• támogató szolgáltatás esetén a személyi segítést térítésmentesen kell biztosítani, a
szállításért fizetendő intézményi térítési díj a jogszabálynak megfelelően kiszámított
intézményi térítési díj, egyéb kedvezmény, mérséklés nem állapítható meg

• nappali ellátás: az alacsony összegű intézményi térítés díj miatt további kedvezmény
megállapítása nem indokolt

c) a személyi térítési díj elengedésének vagy csökkentésének következtében kieső intézményi
bevételt a társult önkormányzatok megtérítik a székhely önkormányzat részére, figyelemmel a
Társulási megállapodás IV. 5. pontjára, de legkésőbb az elszámolás kézhezvételét követő 30
napon belül.

III. A TÁRSHÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1. A társulás szervezetének, működésének, döntés-előkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének
főbb szabályait Jelen megállapodás, további részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

A társulás szervezeti és működési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását
követő 3 hónapon belül.

2. A társult önkormányzatok a társulás legfőbb, döntéshozó szerveként 4 főből álló Társulási
Tanácsot hoznak létre.

A Tanács tagjai a társult települési önkormányzatok mindenkor hivatalban lévő polgármesterei.

A Tanács gyakorolja a jelen Társulási megállapodásban meghatározott önkormányzati feladat- és
hatásköröket, különösen:
- önállóan, költségvetési határozatban megállapítja a társulás költségvetését, elfogadja
zárszámadását,
- közreműködik a társulás szociális fejlesztési programjainak tervezésében, fejlesztésében,
elfogadja a szolgáltatástervezési koncepciót
- dönt a társulás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához
szükséges pályázatok benyújtásáról,
- gyakorolja az intézménywezetőre vonatkozóan a munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés,
fegyelmi felelősségre vonás), az egyéb fel nem sorolt munkáltatói jogokat a társulás elnöke
gyakorolja,
- dönt a feladatellátó intézmény alapító okirata, szakmai programja valamint szervezeti és
működési szabályzata elfogadásáról, módosításáról

3. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselö-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást,
és a Társulási Tanács alakuló ülése kimondta megalakulását. Az alakuló ülést Helvécia
Nagyközség Polgármestere hívja össze, a társulási megállapodás jóváhagyását követő 15 napon
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belül. Az alakuló ülést össze kell hívni az önkormányzati választás eredményének jogerőssé
válását követő 15 napon belül is.

A társulási megállapodást fel kell tetjeszteni a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szervnek, melyről a székhely települési önkormányzat jegyzője gondoskodik.

4. A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Szavazni személyesen, illetve felhatalmazott képviselő útján lehet. A képviseleti joggal
felhatalmazott képviselő felhatalmazó irat (szabályzat, határozat, kijelölő irat, meghatalmazás)
bemutatását, átadását követően járhat el.

5. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának
segítésére alelnököt választ. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot
tehet. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.

A Tanács elnöke képviseli a társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a Társulás képviseletét
az alelnök látja el.

6. A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása illetve távolléte esetén az alelnök hívja össze és vezeti.

A Tanács ülését össze kell hívni:
- szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, a Társulási Tanács által meghatározott

időpontban,
- a társulási tagok egynegyedének — napirendet tartalmazó — indítványára, annak

kézhezvételétől számított IS napon belül
- a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére, annak

kézhezvételétől számított IS napon belül.

7. A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező
tagok jelen vannak.

A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg. A javaslat
elfogadásához legalább annyi tag Igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok
szavazatainak a felét. A Tanács ülése nyilvános, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény
alapján zárt ülés tartandó, tartható.

Minősített többség szükséges:

- a társulás elnökének, alelnökének megválasztásához,

- a társulás Fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához és az
ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához,

- a hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, felmentéshez, vezetői megbízás adásához illetve
visszavonásához, fegyelmi eljárás megindításához, fegyelmi büntetés kiszabásához,

- zárt ülés elrendeléséhez, az Mötv. 46. (2) c) pontjában meghatározott esetben,

A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről
készített jegyzőkönyvre vonatkozó törvényi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
jegyzőkönyvet az elnök és az alelnök hja alá. Távolléte esetén a Társulási tanács által
felhatalmazott tag. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő IS napon belül
megküldi a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervnek és a társulás
tagjainak.

8. A Társulási Tanács tagjai évente kétszer beszámolnak képviselő-testületüknek a Társulási
Tanácsban végzett tevékenységükről.

9. A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását a székhely önkormányzati
képviselő-testület polgármesteri hivatala útján látja el.
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A hivatali szervezet feladatait részletesen a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.

IV. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA

1. A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a feladat folyamatos ellátása során
felmerült, szükséges és indokolt költségek forrásai az éves költségvetési törvényben
meghatározottak szerint ellátotti létszámra igényelhető alap-normatíva, valamint a térítési díjak,
továbbá lehetséges pályázati források.

2. A központi kőltségvetésböl e célra igénybe vehető normatív támogatás igénylésére és
igénybevételére a gesztor önkormányzat jogosult a társulásban résztvevő önkormányzatok után is.

3. A társult települési önkormányzatokat képviselő-testületei az 1. pontban meghatározott
bevételekkel le nem fedett, de a társulás működéséhez, valamint a megállapodásban
meghatározott feladatok ellátásához szükséges költségek lakosságszám, illetve az ellátottak
létszáma arányában terhelik (A lakosságszám, ellátotti létszám megállapítására a mindenkori
költségvetésről szóló törvény előírásai az irányadóak.) Az egyes önkormányzatokat terhelő
hozzájárulások összegszerűsége az éves költségvetés során kerül megállapításra.

4. A feladatellátás működési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához
helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyüjthet. A Tanács pályázatot
nyújthat be a feladatellátás működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

5. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok vállalják, hogy a feladatok ellátásával
kapcsolatos kiadások fedezetét az éves költségvetési rendeleteikben szerepeltetik, és az őket
terhelő hozzájárulásokat egyenlő részletekben, havonta, minden hónap 5. napjáig előre a székhely
önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára megfizetik.

6. Felek jelen szerződésböl keletkező, különösen a IV. 3., 5. pontban meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítését magukra nézve kötelezönek elismerik. Megállapodnak, hogy a társult
önkormányzatok egyetértésével megállapított, IV. 5. pont szerinti kötelezettségek elmulasztása
esetén, azonnali beszedési megbízás (inkasszó) kerül alkalmazásra, ha az adós tartozásának
megfizetésére irányuló, ismételt felszólítást követö 60 napon belül nem tett eleget. Felek a jelen
pontból következő kötelezettségüket 20H. augusztus 15-ig, a Gesztor részére. a számlavezető
pénzintézetübek adott felhatalmazó levél aláírásával teljesítik.

7. A társulás által fenntartott intézmény költségvetését és zárszámadását a Társulati Tanács az
önkormányzati költségvetés, illetve elfogadási rendjéhez igazodva fogadja el.

8. A társulás tagjai az éves beszámolók útján - célszerüségi és gazdaságossági szempontból -

ellenőrzik a társulás működését.

9. A társulás során vagyonátadásra nem kerül sor, a telephelyek épületének állagmegóvása,
karbantartása a tulajdonos feladata. Külön megállapodás alapján a székhely önkormányzat is
gondoskodhat erről.

10. A Társulás működése során keletkezö esetleges vagyonszaporulat a társult önkormányzatok közös
vagyonát képezi. A vagyon feletti rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja.

V. A TÁRSULÁS, TAGSÁGI JOGWSZONY MEGSZŰNÉSE

1. A társuláshoz való csatlakozás szándékáról, a csatlakozni kívánó önkormányzat Képviselö
testülete írásban tájékoztatja a társult önkormányzatokat. A csatlakozás elfogadásáról, vagy
elutasításáról a társult önkormányzatok a kézhezvételtől számított soron következő ülésen, de
legkésőbb 60 napon belül döntenek. A társulás tagjainak a felvételt támogató döntéséhez a társult
tagok minősített többséggel hozott döntése szükséges.
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2. A társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával — december hó 31-i hatállyal — lehet
felmondani, azonban a megállapodás a társulás tagjai mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése mellett év közben is felmondható. A társulás tagja a kiválásról szóló határozati döntést
legalább hat hónappal korábban köteles meghozni, és a társulás tagjaival, valamint a társulással
közölni.

3. A társulás tagjainak több minta fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó
napjával Fontos okból kizárhatja azt a tagot, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek
ismételt felhívásra a megadott határidöben nem tesz eleget, így legfőképpen
- a tag - több alkalommal, de legalább 2 alkalommal - a pénzügyi hozzájárulást nem, vagy nem

határidöben utalja át,
- a tag a társulás működéséhez szükséges döntési kötelezettségének, valamint az előzetes

egyeztetésnek nem tesz eleget.

4. A társulás megszűnik:
- ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás megszűnését,
- ha a társulás tagjainak száma — felmondás következtében — egyre csökken,
- a bíróságjogerös döntése alapján,
- a törvény erejénél fogva;

S. A társulás tagjai a Társulási megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a
kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

6. A társulás tagjai a valamely tag felmondásakor, és a társulás megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni. A megszűnéskor a közös vagyon felosztásáról a felek külön megállapodásban
rendelkeznek.

7. Amennyiben a társulás állami támogatásban részesült, és a társulásból való kilépés eredményeként
a társulás már nem Felel meg a támogatáshoz meghatározott feltételeknek, Úgy a kiváló
önkormányzat(ok) köteles(ek) a kiválással ősszeRiggésben felmerült többleköltséget (Pl.
foglalkoztatási jogviszony megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások) a társulásnak
megtéríteni.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen Társulási megállapodás a módosítással egységes szerkezetbe foglalva 2013. július 1. napján
lép hatályba, ha azt valamennyi képviselő-testület csatlakozási nyilatkozatát tartalmazó
határozatával elfogadta, és a társulást a Magyar Allamkincstár illetékességgel rendelkező
igazgatósága nyilvántartásba vette.
A nyilatkozatot tartalmazó határozatban Ici kell mondani, hogy
- ajelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,
- a társulás működésével, a feladateílátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás
viselését, teljesítését vállalja.
Erről határozati kivonat megküldésével a székhely önkormányzat polgármesterét értesíteni kell.

2. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók

3. A társulás tagjai egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból eredő, a társulás működése
során esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton kívánják
rendezni. A bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre, megegyezésre.

A felek a jogvita eldöntésére a Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességét
kötik Ici.
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A társulási megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a képviselő-testületek
nevében eljáró polgármesterek, mint önkormányzatuk akaratával mindenben teljességgel megegyezőt
helybenhagyólag, Saját kezűleg aláírták.

Helvécia, 2015

Ballószög Község Önkormányzata Helvécia Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében

Somogyi Lajos Balogh Károly
polgármester polgármester

Jakabszállás Község Önkormányzata Orgovány Nagyközség Önkormányzata
képviseletében képviseletében

Szabó György Róbert Dr. Lóezi Boglárka
polgármester polgármester

Záradék:

A társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási megállapodást:

Ballószög Község Képviselö-testülete a
Helvécia Nagyközség Képviselő-testülete a
Jakabszállás Község Képviselő-testülete a
Orgovány Nagyközség Képviselő-testülete a

számú határozataikban jóváhagyták. az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelező rendelkezésként
fogadták el.

Helvécia, 2015
Tuwpuliné dr. Polyák Katalin

jegyző
Melléklet

HELVÉCIA ÉS MIM{OTÉRSÉGE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATELLÁTÓ

TÁRSULÁS TAGJAI

.. Lakosság
Onkormányzat Cím szám (fő)

2015.
Ballószög Község Önkormányzata 6035 Ballószög, Rákóczi út 15. 3 512
Helvécia Nagyközség

6034 Helvécia Sport u. 42. 4 725Onkormanyzata
Jakabszállás Község Önkormányzata 6078 Jakabszállás, Petőfl S. u. 14. 2 717
Orgovány Nagyközség
Onkormányzata 6077 Orgovány, Molnár G .u. 2. 3 407





Árajánlat

Kerítés építés Jakabszállás, Ady E. u. 3. szolgálati lakások előtt:

Kerítés elem zöld színben 250x160 20 db 4808 Ft/db 96.160
Kerítés oszlop 60x40x200 16 db 3448 Ft/db 55.168
Kapu oszlop 80x80x250 9 db 4016 Ft/db 36.144
Rögzítő elem 80 db 122 Ft/db 14.560
Műanyag kupak 20 db 76 Ft/db 1.520
Nagykapu 450x160 2 db 105.000 Ft/db 210.000
Kiskapu 100x160 3 db 45.000 Ft/db 135.000
Beton 3 m3 14.645 Ft/m3 43.935
Fagyálló,betonvas 12.000
Szegélykő 36 db 630 Ft/db 22.680
Nettó anyag 627.167
Munkadíj 48m 6000 Ft/m 288.000
Nettó összeg 915.167
Áfa 247.095
Bruttó összeg 1.162.262

Jakabszállás, 2015. november 19.

Ja kabszá IIasDőb6J. iJ;:25.:;
a

i. cV





ÁRAJÁNLAT

Kerítés építés Jakabszállás, Ady E. u. 5. Bölcsődénél

Kerítés elem 250x160 10 db 4808 Ft/db 42.048
Kerítés oszlop 60x40x200 12 db 3448Ft/db 41.376
Rögzítő elem 40 db 182 Ft/db 7.280
Műanyagkupak 10db 76Ft/db 760
Betonvas,fagyálló 12.000
Beton 21.967
Szegélykő 25 db 630 Ft/db 15.750
Fuvardíj 20.000
Nettó anyag 167.181
Munkadíj 24,5 m 6000 Ft/m2 147.000
Áfa 84.829
Bruttó összesen 399.010

Jakabszállás, 2015. november 19.

-
q
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Jakabszallas, Dobd i:u. 25.





BEST-K. KFT.

Kecskemét, Kőhíd u. 28.

ÁRAJÁNLAT

Kerítés építés Jakabszállás, Ady u. 3. számú Ingatlan előtt:

Kapu oszlop 80x80 9 db 39600
Kis kapu 100x160 3 db 142500
Nagy kapu 450x160 2db 224000
Kerítés elem 250x160 20 db 122000
Kerítés oszlop 60x40 16 db 58560
Rögzítő elem 80 db 16320
Beton 10-es 14000
acél,fagyálló
Beton szegély 36 db 23400
Beton 47100
Szállítási ktg. 25000
Munkadíj 320000
Nettó összesen: 1032480
ÁFA: 278770
Bruttó összesen: 1311250





Kerítés építés Jakabszállás, Ady E. u. 5. Bölcsődénél

Kerítés oszlop 60x60 12 db 43920
Kerítés elem 250x160 10 db 61000
Rögzítő elem 40 db 8160
Betonacél 10-es 14000
Beton szegély 25 db 16250
Beton 31400
Munkadíj 162000
Nettó összesen: 336730
ÁFA: 90917
Bruttó összesen: 427647

Kecskemét, 2015. november 20.

aláírás





TÓTH KSB MESTERKEZEK KFT
Cím: 6077, Orgovány Dobó u. 12.
Tel.IFax.: 06-76/950-300
Mobil: 06-70/213-89-54
Email: istvantoth7(freemail.hu

ÉPÍTKEZÉS, FELÚJÍTÁS
Adószám: 23986208-2-03

Cégszám 0309124853
Számla szám: 51700014-10013553

Jakabszállás, Ady E. u. 3/A. szolgálati lakások előtti kerítésre:

Kerítés hossza: 48 m

Ürgovány. 2015. november 20.

TÓTH KB
MESTERKEZEK KEL
6077 Orgovány, Dobó u. 12.

Adószgm: 23986208-2-03
Banksz.: 51700014-10013553

Mobil 06-70/213-8954

Nagy kapu 2 db 160x450 120.000,- Ft/db 240.000,-
Kis kapu 3 db 160x100 49.000,- Ftldb 147.000,-
Kapu oszlop 9 db 80x 80 4.700,- Ftldb 42.300,-
Kerítés oszlop 16db 60x40 3.750,- Ft’db 60.000,-
Kerítés elem 20db 250x 160 6.600,- Ft’db 132.000,-
Rögzítő elem 80db 220,- Ftldb 17.600,-
Beton 3 m3 16.800,- Ftldb 50.400,-
Szegély kő 36 db 680,- Ft/db 24.480,-
Szállítás 22.000.-

735.780,-
Áfa 198.660.-

934.440,-

Munkadíj 48 m 7000,- FtJm 336.000,-
Afa 90.720.-

Osszesen:
Anyag:
Munkadij:
Vég összesen

426.720,-

934.440,-
426.720.-

1.361.160,-





TÓTH KB MESTERKEZEK KFT ÉPÍTKEZÉS, FELÚJÍTÁS
Cím: 6077, Orgovány Dobó u. 12. Adószám: 23986208-2-03
TeI.IFax.: 06-76/950-300 Cégszám 0309124853
Mobil: 06-70/213-89-54 Számla szám: 51700014-1 001 3553
Email: istvantoth7(freemail.hu

Jakabszállás, Ady E. u. 5. Bölcsőde kerítésére:

Kerítés oszlop 12 db 60x40 3750,- FWdb 45.000,-
Kerítés elem 10db 250x160 6600,- Ftldb 66.000,-
Rögzítő elem 40 db 220,- Ft/db 8.800,-
Beton 2 m3 1680,- Ft/db 33.600,-
Betonvas, fagyálló 15.000,-
Szegélykő 25 db 680,- Ft/db 17.000,-
Szállítás: 22.000,-

207.400,-
Afa 55.998.-

263.398,-

Munkadíj: 24.5 m 7000,- Ft/m 171.500,-
Afa 46.305.-

217.805,-

Osszesen:
Anyag: 263.398,-
Munkadíj: 217.805,-

476.123,-

Orgovány, 2015. november 20.

alairas

TÓTH KB
MESTERKEZEK KFt
6077 Orgovány, Dobó u. 12.

Adószám: 23986208-2-03
Banksz.: 51700014-10013553

Mobil 06-70/213-8954
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Okirat száma: 3168/2015.

Módosító okirat

A Jakabszállási Polgármesteri Hivatal a Jakabszállás Község Önkormányzata által 2014. március
31. napján kiadott, 45/2013. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. 5-a alapján — a 45/2013. határozatra figyelemmel — a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2. pontjának számozása 1.2.1.-re változik.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. 09. 30.

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Jakabszállás Község Onkormányzata
3.1.2.székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84. 5(1): az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenyséRének államháztartási szakáEazati besorolása:

szakágazat szakágazat megnevezése
száma

• 1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Jakabszállás község
vonatkozásában.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

. kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám

1
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások



016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7 041232 Start-munka program, téli közfoglalkoztatás

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 041236 Országos közfoglalkoztatási program

10 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

13
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

16 107051 Szociális étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jakabszállás község közigazgatási
területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Jakabszállási Polgármesteri
Hivatalt a jegyző vezeti, a jegyzőt Jakabszállás Község polgármestere a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. (1) bekezdése és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján nevezi ki és menti fel,
illetve gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat A jegyzőt pályázat alapján határozatlan
időre nevezi ki.

5.2. A költséEvetési szervnél alkalmazásban álló személyek joEviszonva:

6. Az alapító okirat 6-12. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2015. november 26. napjától kell alkalmazni.

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati

tisztviselőkről

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

megbízási- és vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szerződés

közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
4 jogviszony közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról

2



Kelt: Jakabszállás, 2015. november 26.

Szabó György Róbert
polgármester

3





Okirat száma: 3168-2/2015.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. *-a alapján a Jakabszállási
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Jakabszállási Po]gármesteri Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A kőltségvetési szerv alapításának dáwma: 1990. 09. 30.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXiX. törvény 84. (1): az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének ősszehangolásában.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:



szakágazat szakágazat megnevezése
száma

1 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A polgármesteri hivatal ellátja a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb
jogszabá]yokban a számára meghatározott feladatokat Jakabszállás község
vonatkozásában.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
fu nkciószám

1
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

2 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

S 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7 041232 Start-munka program, téti közfoglalkoztatás

8 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 041236 Országos közfoglalkoztatási program

10 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

11 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

13
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében

14 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

15 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

16 107051 Szociális étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jakabszállás község közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Jakabszállási Polgármesteri Hivatalt
a jegyző vezeti, a jegyzőt Jakabszállás Község polgármestere a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. (1) bekezdése és a közszolgálati
tiszwiselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján nevezi ki és menti fel,
illetve gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat A jegyzőt pályázat alapján határozatlan
időre nevezi ki.

2



5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek joviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1
közszolgálati jogviszony 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati

tisztviselőkről

2. munkaviszony 2012. évi 1. törvény a munka törvénykönyvéről

megbízási- és vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szerződés

közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
4 jogviszony közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. november 26. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejű]eg a
költségvetési szerv 2014. március 31. napján kelt, 45/2013. okiratszámú alapító okiratot
visszavonom.

Kelt: Jakabszállás, 2015. november 26.

polgármester
Szabó György Róbert

3





6.L
Okirat száma: 3474/2015.

Módosító okirat

A Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde a Jakabszállás Község Önkormányzata által 2014. március 24.
napján kiadott, 55/2013. 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 55/2013. határozatra figyelemmel — a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 2. pontjának számozása 1.2.1.-re változik.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1
Jakabszállás-Fülöpjakab Általános 6078 Jakabszállás Tavasz utca 6.
Művelődési Központ

3. Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A kö]tségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei nevelés, ellátás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat szakágazat megnevezése
száma

851020 Óvodai nevelés



4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, gyermekek
napközbeni ellátása

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
fu nkciószám

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program — Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

S 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

11 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

12
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében

13 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jakabszállás település közigazgatási
területe

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt a Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által, pályázat alapján határozott időre megbízott magasabb
vezető beosztású intézményvezető vezeti, aki a határozatlan idejű kinevezése szerinti munkaköre
mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A Képviselő-testület nevezi ki,
menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja felette. Az intézmény
képviseletére az intézményvezető jogosult Képviseleti jogátaz intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározottak szerint átruházhatja. Munkáját az intézményvezető-helyettes és
a bölcsőde szakmai vezető közreműködésével látja el, akik vezető beosztásúak és a határozatlan
idejű kinevezés szerinti munkakörük mellett látják el a vezetői beosztásból eredő feladataikat Az
intézményvezető-helyettesi és a bölcsőde szakmai vezetői megbízást Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat alapján, határozott időre adja. A vezetőket a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott
326/2013. (VllI.30.) Korm. rendelet és a 257/2000. (XlI.26j Korm. rendelet alapján bízzák meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és annak végrehajtása tárgyában
kiadott 326/2013. (VlII.30.) Korm. rendelet

2



munkaviszony 2012. évi L törvény a munka törvénykönyvéről
1 megbízási- és vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykőnyvről

szerződés

közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
4 jogviszony közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

törvények módosításáról

6. Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A kőznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. Á köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező
intézmény, a gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése és székhelye:
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 6078 jakabszáHás Petőfl Sándor utca 14.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye:

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe

1 Jakabszállási Bölcsőde 6078 Jakabszállás Ady Endre utca S.

6.3. Á feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

maximá]is
. tagozatfeladatellatasi hely megnevezese gyermek-,

meg)elolese -

tanuloletszam

Jakabszállás
Óvoda kis, középső, 75 fő

nagycsoport

2
Jakabszállási Bö]csőde kettő 12 fős 24 fő

csoport

6.4. Á feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan vagyon feletti az ingatlan
helyrajzi rendelkezés funkciója, célja
száma joga vagy a

vagyon
használati joga

6078 Jakabszállás 289. az intézményt óvodai nevelés

Tavasz utca 6. az általa

használt
1 vagyon

tekintetében
használati jog
illeti meg

2
6078 Jakabszállás 471. az intézményt bölcsődei ellátás

Ady Endre utca 5. az általa

3



7. Az alapító okirat 7-2 7. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2015. november 26. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Jakabszállás, 2015. november 26.

használt
vagyon
tekintetében
használati jog
illeti meg

(G—
Szabó György Róbert

polgármester

4



Okirat száma: 3474-2/2015. ‘

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. *-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Jakabszállási Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Jakabszállási Óvoda ás Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 6078 Jakabszállás Tavasz utca 6.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.07.01.

2.2. A költségvetési szen’ alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfl Sándor utca 14.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

.

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános 6078 Iakabszállás Tavasz utca 6.
Művelődési Központ

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

3.1.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfl Sándor utca 14.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Jakabszállás Község Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfl Sándor utca 14.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai nevelés, bölcsődei nevelés, ellátás

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jakabszállás település közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményt a Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testülete által, pályázat alapján határozott időre megbízott
magasabb vezető beosztású intézményvezető vezeti, aki a határozatlan idejű kinevezése
szerinti munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait A
Képviselő-testület nevezi ki, menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja felette. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. Képviseleti
jogát az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint

szakágazat szakágazat megnevezése
száma

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, gyermekek
napközbeni ellátása

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
fu nkci ószám

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

2 041232 Start-munka program — Téli közfoglalkoztatás

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4 041236 Országos közfoglalkoztatási program

5 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

6 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

8 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

9 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

10 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

11 104030 Gyermekek napközbeni ellátása

12
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali

intézményében

13 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

2



átruházhatja. Munkáját az intézményvezető-helyettes és a bölcsőde szakmai vezető
közreműködésével látja el, akik vezető beosztásúak és a határozatlan idejű kinevezés
szerinti munkakörük mellett látják el a vezetői beosztásból eredő feladataikat. Az
intézményvezető-helyettesi és a bölcsőde szakmai vezetői megbízást Jakabszállás Község
Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat alapján határozott időre adja. A vezetőket a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtására
kiadott 326/2013. (VlIl.303 Korm. rendelet és 257/2000. (X1L26.) Korm. rendelet alapján
bízzák meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
1 XXXIII. törvény és annak végrehajtása tárgyában

kiadott 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet

2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka tőrvénykönyvéről

megbízási- és vállalkozási 2013. évi V. törvény a Polgári Tőrvénykönyvről
szerződés

közfoglalkoztatási 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
4 jogviszony közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb

I törvények módosításáról

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező
intézmény, a gazdasági feladatokat ellátó szerv megnevezése és székhelye:
Jakabszállási Polgármesteri Hivatal 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye:

tagintézmény megnevezése tagintézmény címe

1 lakabszállási Bölcsőde 6078 Jakabszállás Ady Endre utca 5.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

:
maximális

. tagozat
feladatellatasi hely megnevezese gyermek-,

megjelolese
tanuloletszam

1
Jakabszállás Óvoda kis, középső, 75 fő

nagycsoport

2
Jakabszállási Bölcsőde kettő 12 fős 24 fő

csoport

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

3



Ingatlan címe Ingatlan vagyon feletti az Ingatlan
helyrajzi rendelkezés funkciója, célja
száma joga vagy a

vagyon
használati joga

6078 Jakabszállás 289. az intézményt óvodai nevelés

Tavasz utca 6. az általa
használt
vagyon
tekintetében
használati jog
illeti meg

6078 Jakabszállás 471. az intézményt bölcsődei ellátás

Ady Endre utca 5. az általa
használt

2 vagyon
tekintetében
használati jog
illeti meg

7. Záró rendelkezés

Jelen alapító
költségvetési
visszavonom.

okiratot 2015. november 26. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a
szerv 2014. március 24. napján kelt, 55/2013. okiratszámú alapító oldratot

Kelt: Jakabszállás, 2015. november 26.

Szabó György Róbert
polgármester

4



Jakabszállás Község Polgármestere
Előterjesztés

Jakabszállás Község Onkormányzata Képviselő-testülete
2015. november 26-aj rendkívüli ülésének 8. napirendi pontjához

Tár: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézménvekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2) bekezdés szerinti
Képviselő-testületi döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

Szilberhom Erzsébet tervező Genevation Aircraü Kit kérelme tárgyában az eddig tett
intézkedésekről a melléklet szerinti ismertetőt adta.
A szakmai alátámasztások alapján kérem a határozat-terv

Jakabszállás, 2015. november25.

Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete
/2015. (M. 26.) határozat

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
telepüLésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézrnényekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2) bekezdés szerinti
Képviselő-testületi döntés

Jakabszállás Község Képviselő-testülete A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáró] és a
településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekröl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Eljr.) 39.* (2)bekezdés szerint a településrendezési
eszközök Genevation Aircafl Kü kérelmére indított módosítása
véleményezésének ismeretében a következö döntést hozta:

I.) A beérkezett véleményeket és az azokra adott válaszokat az
előterjesztéshez mellékelt ismertető szerint elfogadja.

2.) Felkéri polgármesten az Eljr. szerinti végső véleményezési szakaszt
követően a településrendezési eszközök módosításának
előterjesztésére.

Felelős: Szabó György Róbert polgármester
Határidő: értelemszerüen

6078 Jakabszállás, Petöfi Sándor u. 14.
76.’58l-800 Fax: 76’581-802, + 36209392398

po1gannester.j akabszall as . hu

i

Határozat-tej

polgármester





8.sz. napirendi Pont melléklete

Ismertető

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 39. (2)
bekezdés szerinti Képviselő-testületi döntéshez

E tűz m é n y ek
Jakabszállás Onkormányzat Képviselő-testülete megelőző határozatainak megfelelően a
településrendezési terv és helyi építési szabályzat Genevation Aircaü KR kérelmére indított
módosítása egyeztetésének második körös Eljr. 38. szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Véleményezési szakasz résztvevői a 70/201 3.(VIII.27.) számú önkormányzati határozat szerinti
partnerek és az Eljr.-ban meghatározott szervek voltak.

A véleményezés felkérő levéllel indult, a módosítás ismertetője tervező honlapjáról
(http://invw.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/jakabszallas-2015-október) volt
elérhető.
Az Allami Főépítészi jogkörben eljáró BKKM-i Kormányhivatal kérésének megfelelően
papíralapú dokumentációt is kapott.
Az Eljr. 38. (3) bekezdés értelmében véleményezők a tervezet álvételétől számított 30 napon
belül adhattak írásos véleményt.
Az Eljr. 38. (5) bekezdés értelmében a kifogást emelőnek megállapításait jogszabályi
hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.
A véleményezők észrevételeiben jogszabályon alapuló kifogás nem volt. A véleményeltérés
tisztázására 38.*(1) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalásra nem volt szükség.

Beérkezett véle mények és azokra adott válaszok

Partnerek (közmüüzemeltetök és lakosság) részéről észrevétel nem érkezett

Államigazgatási szervek véleményei
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Epítésügyi Osztály (BKD/001/121-8/2015.)
Kifogást nem emelt.

Csongrád M-i Kormányhiv. KörnyezetNédelmi és Természeh’éd. Főoszt.(74571-6-6/2015.)
A módosítással kapcsolatos konkrét kifogása nem volt.
HESZ 27.@ javitását kérte:
Válasz: Javitás a következők szerint megtörténik:

I-lESZ 27.* helyébe a következő rendelkezés lép:
Természetvédelem
2 7.’ Természetvédelmi oltalom alatt állnak az e rendelet függeléke szerinti „ex lege” védett

tenn észeti területek

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (2264-4/2015.)
Kifogást nem emelt.



ADUVIZIC (0183-008/2015.)
Kifogásolták, hogy a hatályos rendezési terv belvizveszélyes területek ábrázolása nem egyezik
a nyilváirtartásukban lévő belvfzjárta területekkel.
Válasz: Jelen módosítása tájékoztatási szakasz ismertetőjének megfelelően a képviselő

testületi döntésen túl kiterjed a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében a
településszerkezeti terv 035/131 hrsz-ú térségen túli módosítására is. Ez azonban nem jelent
teljes körű felülvizsgálatot. A hatályos terv a napi tapasztalatok alapján a beépítésre szánt
terület térségére vonatkozóan határolja le a belvízveszélye területeket, amelyen változtatni
nem indokolt.
Meg kell jegyezni, hogy az ADUVIZIG jelen nyilatkozatához mellékelt belvízjárta területi
lehatárolás Bács-Kiskun Megye hatályos Területrendezési Tervének belvízjárta területi
ővezeti lehatárolásától különbözik.

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (35300/540-1 0/2015.ált.)
A belvízveszélyes területek tapasztalati értékek alapján való lehatárolását kéri.
Válasz: A hatályos terv tartalmazza.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (BKRJOOI/00708-
4/2015.)
Az alátámasztó munkarész kiegészítését kérte.
Válasz: A 2. melléklet szerint a kiegészítés megtörténik.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (10040/12/2015.)
Kifogást nem emelt.

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Hivatala (CE/17605-5/2015.)
Nem adott véleményt, mivel hírközlési fejezetet nem tartalmazott a tervezet.
Válasz: a módosításnak nincs hírközlési vonzata, ezért a vonatkozó jogszabály alapján

mellőzhető.

Kecskemét, 2015. november 30. Összeállította: Szilberhom Erzsébet
tervező

1. mclléklet
NESZ módosítás függeléke

2. melléklet
Alátámasztó munkarész kiegészítése



1. melléklet

../2015.(...) önkormányzati rendelet függeléke, amely R 4.c. függeléke

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági
határozattal lehatárolt hatáiwonalú ex Jege védett szikes tóval érintett ingatlanok helyrajzi
Számos listája
Jakabszállás 036/228
Jakabszállás 036/229
Jakabszállás 036/234
Jakabszállás 036/235
Jakabszállás 042/54
Jakabszállás 04255
Jakabszállás 042/57
Jakabszállás 044/39

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található, egyedi hatósági
határozattal történö Lehatárolásra váró ex lege védett szikes tóval érintett ingatlanok helyrajzi
számos listája
Jakabszállás 010/3
Jakabszállás 010/4
Jakabszállás 010/5
Jakabszállás 0105/33
Jakabszállás 015/84
Jakabszállás 016/31
Jakabszállás 016/32
Jakabszállás 016/33
Jakabszállás 016/34
Jakabszállás 021/37
Jakabszállás 022/
Jakabszállás 025/13
Jakabszállás 027/
Jakabszállás 033/20
Jakabszállás 036/l 62
Jakabszállás 036/230
Jakabszállás 036/231
Jakabszállás 036/232
Jakabszállás 036/233
Jakabszállás 042/24
Jakabszállás 042/52
Jakabszállás 042/56
Jakabszállás 044/27
Jakabszállás 044/28
Jakabszállás 044/30
Jakabszállás 044/33
Jakabszállás 044/38
Jakabszállás 044/6
Jakabszállás 085/29



2. melléklet
Alátámasztó munkarész kiegészítése

1. Az átsorolás! követően a meglévő repülőtér védőövezete
Az átsorolt területre a meglévő kiépített közlekedési úton keresztül lehet bejutni, külön út
építése nem szükséges

2. Az átsorolás! követően a környezeti zaj terhelése különös tekintettel a védendő objektumra

Az átsorolást követően a terület gazdasági övezeti besorolást kapna, ahol megengedhető
legnagyobb zajterhelési értékek a következők:

1. melléklet a 2 7/2008. trL 3.) KvVM—EÜM evüttes rendelethez

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendő területeken

Sor- Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM
Szám megitélési szintre

(dB)

nappal éjjel
06—22 óra 22 06 óra

I. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 50 40
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a
zöldterület

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45

4. Gazdasági terület 60 50

A területre tervezett technológia max. 2 műszakos munkarendben kíván dolgozni, hétfőtől
péntekig 6-22 óra között. A technológia minden folyamata szakaszos üzemű, egymást követő,
az egyes részfolyamatokból származó zajhatás igy nem adódik Össze.
Maga a technológia, a kompozit elemek gyártása, festése és az szerelő műhelyben végzett
munkák teljesen zárt térben, épületen belül fog történni. Mivel új létesítményről megépítéséről
van szó, a berendezések és az esetlegesen szükséges zajgátlás Úgy kerül kiválasztásra, hogy
megfeleljen a fentiekben előírt nappal max. 60 dB, éjszaka max. 50 dB „Uzemi létesítményektől
származó zajterhelési határértéknek.

Zajkibocsátással járó tevékenység a elsősorban a járművek mozgásából adódna. Az időszakos
járműmozgásból eredő zajkibocsátás hasonló árurakodási zajjal 37 dB.
Várható járműforgalom: Haszongépjámiű: 2 db/hét

Személyautó: 8 db/nap

A legközelebbi védendő létesítmény távolsága ( lakóingatlan) meghaladja az 600 m-t.
Próbarepülés ideje alatt a légügyi előírások szerint a Föld feletti 15 m magasságban történő



zajkibocsátás során 2m magasságban mért érték nem lépheti túl a nappali 60 dB-t. A Jelenleg
működő repülötémek erre vonatkozóan megvannak az engedélyei.

A területre tervezett beruházáskömyezeti zaj tekintetében a jelenlegi terheléshez képest nem
okoz jelentős változást.

3. Az átsorolás hatása a környezeti levegő mináégére és közegészségügyi szempontból
védendő objektwn érintettsége

Az épületek közművekkel ellátottak lesznek.
A használni kívánt energiahordozó: Földgáz és villamos energia amelyet használati melegvíz
előállításra, épület fűtésre és technológiai hő előállítására kívánnak használni.
3.1.
A kombi gázkazánok, melyet fűtésre és melegvíz előállításra kívánnak használni, 60-70 kW
hőteljesítményűek, melyeknek CO és NOx kibocsátása messze hatásérték alatti lesz.
Amennyiben a technológiai hőkabinhoz gázenergia kerül felhasználásra, korábban tervezett
hasonló technológia során számított CO és NOx kibocsátása alapján, szintén határérték alatti
lesz.

3.2.
Egyéb technológiai anyagok kibocsátása a felhasznált anyagok fajtájából és mennyiségéből
számítható.

Festőkabin kibocsátása P0] pontforráson keresztül
Technológiai emissziós kibocsátása festő kabinból, illetve annak pontforrásán várható, melyen
a festés során elpárolgó gázok, gőzök egy kis hányada kerül ki a szabadba. A festés során vízzel
hígítható festéket kívánnak használni.

6. melléklet a 4/2 011. (L 14.) VII rendelethe;

Általános technológiai kibocsátási határértékek

2.3.1. Szerves anyagok

A B C

Kibocsátási határértékOsztaly Le2szennvezo anyag tomegarama .

(le2szennvezo anyag koncentracto)(a tablazat szennt) [kwh]
[mg’mi]

2 A 0,1 vagy ennél nagyobb 20

3 2 vagy ermel nagyobb jÖ

4 C 3vagyennélnagyobb 150

A festő-szárító kamrában történik, a munkadarabok festése, szórása vizes bázisú festékkel.
A festékek típusa: HYDROFAN, gyártója az olaszországi Comoban, Chr. Lechler S Figlio
Succ. Ri S.p.A.A Biztonsági Adatlapok szerint a technológia során használt festékek az alábbi
táblázat szerinti veszélyes anyagokat tartalmazzák:



Sorszám Veszélyes Veszélyességi CAS Koncentráció Termék
összetevők osztály szám % neve, kódja

1 Etilén glikol B 11 1-76- >=5 - <7 Festék
monobutil éter 2 LOHFO 149

2 Hidrogénezett B 64742- >=1 -<3 Alapozó
nehéz 48-9 LOHFO 700
lakkbenzin

3 N-metil-2- C 872-50- >=1 -<3 Fedő
pirolidon 4 zománc

LOHFO 181
4 Etanol C 64-17-5 >=50 -<100 Higitó

LOHFO
0800

5 Monopropilén B 107-98- >=30 -<50 Higító
glikol metil éter 2 LOHFO 800

A kibocsátásra kerülő Iészennvező anva kiszámítása:
A tevékenység itt is szakaszos üzemű.
A festési idő alatt-szárító kamra körülbelül 3 órát üzemel.

A felsorolt veszélyes anyagok közül a legrosszabb variációt feltételezzük, amikor festéket is és
hígítót is használnak egyidejűleg.
Egy óra alatt max. 2 kg festéket használnak fel. Ehhez a festékniennyiséghez, amennyiben
szükséges, 0,2 kg hígító használható fel.
Ebből adódóan, a Fenti táblázat adatait felhasználva, a festék veszélyes anyagtartalmát
figyelembe véve a 2 kg festékben maximum 140 gr etil giikol monobutil éter található.

Amennyiben Monopropilén glikol metil éter tartalmú hígítót használunk, egy óra alatt 0,1 kg
mennyiséget, melynek a Monopropilén glikol metil éter tömegárama: 20 gr/h.
Osszes tömegáram: 160 gr/h < 2kgfh (határérték)

A festőkabin ventilátorának teljesítménye: 30.000.- m3/h. A festőkabin elszívó felületei
szűrőpaplannal vannak ellátva. A szűrőfelületek szűrési hatásfoka minimum 90 %.
A kibocsátott levegőt terhelő anyagok tömegárama és koncentrációja a határértékhez képest
rendkívül kicsi, a védendő objektív így nem érintett.

2015.tli4.

Mikóczi Erika
környezetvédelmi szakértő MMK: 13-8631

G-D-34/13-863 I
(tel: 30/9851-425)


