Nagylózs Község Önkormányzatának
P O L G Á R M E S T E R E
Ügyiratszám: 72-37 /2012

M E G H Í V Ó

Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 2012. október 17. (szerda)
17 órára hívom össze, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Vörösmarty u. 31/A.)
Napirendi pontok:
Nyílt ülés
1. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának megismerése és
elfogadása.
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
2. Napirendi pont
A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
Meghívottként jelen van: Nagy Tamásné - óvodavezető
3. Napirendi pont
Általános Iskola és óvoda Lövő Alapító Okirat módosításának – hiánypótlást követően –
megismerése és elfogadása ( szóbeli előterjesztés )
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
4. Napirendi pont
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013. évi
csatlakozás
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
5. Napirendi pont
Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és elfogadása
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
6. Napirendi pont
Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Előadó: Olaszyné Fülöp Anita – jegyző
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7. Napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók.
a.) Megjelent a Falumegújítás – és fejlesztés pályázat
b.) A „régi” lakóparkban történő egységes fásítás
Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Zárt ülés:
9.) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra érkező vételi ajánlat elbírálása
Előadó: Tóthné Szigeti Éva - polgármester
Nagylózs, 2012. október 12.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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1. Napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy: A Virágfüzér Óvoda „új” Szervezeti és Működési Szabályzatának megismerése
és elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagy Tamásné, mint a Virágfüzér Óvoda óvodavezetője, megküldte az önkormányzat részére
megismerésre és elfogadásra az óvoda – jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő
Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerésre és elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágfüzér Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát megismerte, mint fenntartó elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóthné Szigeti Éva polgármester

Nagylózs, 2012. október 12.

Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
2. Napirendi pont
Tárgy: A Virágfüzér Óvodában a maximális csoport létszám túllépésének engedélyezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Nagy Tamásné óvodavezető jelezte önkormányzatunk hivatalánál, hogy az óvodai csoportok
létszáma meghaladja a jogszabályban meghatározott maximális létszámot.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 3. melléklet II. rész 78. pontjai alapján a fenntartó engedélyezi az óvodai csoport maximális létszámtól való
eltérését. A Kt. 3. számú mellékletének I. része határozza meg az óvodai csoportok
létszámhatárait.
A melléklet alapján:
Átlag csoportlétszám: 20 fő
Maximális csoportlétszám: 25 fő
Óvodánkban két csoport működik: kiscsoport, és „vegyes” csoport.
A kiscsoport jelenlegi létszáma:
18 fő
A vegyes-csoport jelenlegi létszáma: 25 fő
Az alapító okiratban foglaltak szerint az óvoda létszáma: 40 fő
A fenti csoportlétszámok alapján a képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy az óvodai
csoportra számított maximális létszám 20%-kal történő átlépését engedélyezi.
Ennek eredményeként a kiscsoport létszáma:
a vegyes csoport létszáma:

21 fő
26 fő

A beiratkozások alapján megállapítható, hogy 2012. december 31. napjára a csoportok
létszáma eléri a fenti létszámokat.
A maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésre vonatkozó jogszabályi háttér:
A Kt. 3. számú melléklet II. rész 1. pontja szerint: „Az óvodába felvételt nyert, azonos feladat
ellátási helyre járó gyermekekből alkotott oktatásszervezési egységet, óvodai csoportot, oly
módon kell megszervezni, hogy a csoportba felvett gyermekek létszáma ne lépje túl - kivéve a
7-8. pontban meghatározott eseteket - a maximális létszámot.”
A Kt. 3. számú melléklet II. rész 7. pontja szerint: „Az óvodai csoportra megállapított
maximális létszámot - a fenntartó engedélyével - legfeljebb húsz százalékkal átlépheti.
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Csoport

Férőhely ( 40 fő)
(Alapító Okirat szerint)

Engedélyezést követően:
120 %

Kiscsoport

18 fő

21 fő

Vegyes- csoport

22 fő

26 fő

Összesen:

40 fő

47 fő

Határozati javaslat:
…../2012. (…….) Kt. határozat
Virágfüzér Óvoda maximális csoport létszám 20%-kal történő túllépésének engedélyezése a
2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Nagylózs-Pinnye
Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzata engedélyezi a Virágfüzér Óvoda részére
a 2012/2013-as nevelési évben a maximális csoportlétszámok 20%-kal történő túllépését a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján az
alábbi csoportokban:
Óvodai csoportok:
- Kiscsoport csoport: 21 fő
- Vegyes- csoport: 26 fő
2.) Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy
az 1.) pontban foglalt döntéséről Pinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testületét
soros ülésén során tájékoztassa.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Olaszyné Fülöp Anita - jegyző
Határidő: azonnal
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Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet – a beiratkozások alapján -, hogy
előreláthatólag 2013. évben szükségessé válik az alábbi jogszabályi hely alkalmazása is:
A Kt. 3. számú melléklet II. részének 8. pontja alapján:
„Az I. részben meghatározott
maximális létszám, illetve a II. rész 7. pontjában meghatározottak szerint számított maximális
létszám tíz százalékkal - a fenntartó engedélyével - túllépheti, ha az oktatásszervezési okok
miatt indokolt, továbbá az intézkedéssel az óvodaszék és a szülői szervezet (közösség)
egyetért.”
Nagylózs, 2012. október 12.

Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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4. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2013.
évi csatlakozás
Tisztelt Képviselő-testület!
Nagylózs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt években csatlakozott az
illetékes Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz,
melynek célja a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek segítése felsőoktatási
tanulmányok folytatásához.
A 2013. évre vonatkozó ösztöndíj pályázatot 2012. október 2-án hirdette meg az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a
továbbiakban: Támogatáskezelő).
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj 2013. évi főbb pályázati ütemtervében foglaltak
alapján a csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánó települési önkormányzat
visszajuttatja az aláírt eredeti Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelő részére.
Határidő: 2012. október 26.
A csatlakozott önkormányzatok fenti időpontban kiírják a pályázatot (az „A” és „B” típusú
pályázatot együttesen).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. (változás, hogy a pályázatokat
elektronikus adatbázison keresztül kell benyújtani a pályázóknak.)
Határozati javaslat:
…/2012. (10.17.) Kt. határozata
Nagylózs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évben is csatlakozik a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
Az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat
aláírására és a Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben
(EPER-Bursa rendszer) történő regisztrálásra.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Tóthné Szigeti Éva – polgármester
Nagylózs, 2012. október 12.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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5. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Járási hivatalok kialakításával kapcsolatos Megállapodás megismerése és
elfogadása
Tisztelt Képviselő-testület!
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkálatok a nyár elejétől
felgyorsultak és azóta folyamatos a felkészülés.
Elsőként, figyelemmel az 1299/2011. (IX. 01.) kormányhatározat alapelveire a járási
hivatalok fizikai kialakítása szempontjából alkalmas ingatlanok, valamint a járási hivatalok
működéséhez szükséges teljes körű eszköz- és feltételrendszer (államigazgatási feladatot
ellátó köztisztviselők, informatikai eszközök, egyéb ingóságok, ezek fenntartását biztosító
költségvetési források, stb.) felmérése vált szükségessé.
Ennek megvalósítása érdekében a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhivatal) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő
Központjával (a továbbiakban: KIM VK) együttműködve Győr-Moson-Sopron Megye
területén, így hivatalunknál is teljes körű felmérést végzett – a KIM VK által létrehozott
Kérdőív Kitöltő Rendszerben.
Második lépcsőben a KIM által jóváhagyott elektronikus kérdőívek kitöltésének helyszíni
ellenőrzését végezte el a Kormányhivatal.
Időközben megjelent a járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet), melynek 2. számú melléklete tartalmazza azt a megállapodás
mintát, amelyet a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények
módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (2) bekezdése
értelmében az ingyenes használatba kerülő vagyonelemek, valamint a járási hivatalokba
kerülő foglalkoztatottak tekintetében a települési önkormányzat polgármesterének és a
Kormányhivatal kormánymegbízottjának 2012. október 31. napjáig kell megkötnie
egymással.
A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok
járási hivatalaihoz kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a
korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog ingyenes
használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás
lebonyolításához szükséges keretek meghatározása.
A jogszabály által meghatározott határidő betartásához, a járási hivatalok felállításához
kapcsolódó szervezet-alakítási döntések meghozatalához elengedhetetlenné vált a
megállapodások megkötésének megfelelő szakmai előkészítése.
Ennek keretében 2012. szeptember 24. napján a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
személyi anyagait a kormányhivatal rendelkezésér kellett bocsátani.
Harmadik lépcsőben levélben kereset meg a Kormányhivatal főigazgatója, dr Gyurita Rita,
hogy 2012. október 1-én jelenjek meg személyes konzultáció és előzetes egyeztetés céljából.
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Ezen egyeztetés során a főigazgató asszony arról tájékoztatott, hogy Nagylózs Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vonatkozásában 1 fő köztisztviselő, valamint a
„hozzá tartozó” ingóságok átadása szükséges.
2012. október 4-i határidővel a Kormányhivatal által megjelölt módon – papíralapon illetve a
rendszerbe történő feltöltéssel – az átadásra kerülő köztisztviselő adatait, és az ingóságok
megnevezését és paramétereit rögzítettük majd megküldtük a Kormányhivatal részére.
A megállapodás megkötésének kiinduló pontja a járási hivatalhoz kerülő államigazgatási
feladatok, melyeket a hivatkozott Korm. rendelet konkrétan meghatározott.
Ezek elsősorban
- az okmányirodai feladatok
- személyi adat- és lakcímnyilvántartás, (az Idősek Otthona kapcsán jelentős számú ügy)
- útlevél igazgatás, közlekedési igazgatás
- gyermekvédelmi és gyámügyek, (hivatalunkban évente 1-2 db ügyirat)
- valamint egyes szociális, (alanyi jogon járó ápolási díj, közgyógyellátás, normatív
lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közlekedési támogatás kb. 70-80 ügyirat egy évben)
- környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek. (nem jellemző)
A Kormányhivatalhoz már 2012 áprilisában átadásra kerültek a szabálysértési ügyek, melyek
szintén a járásokhoz kerültek. ( hivatalunkban évente 1-5 db ügyirat )
Az államigazgatási feladatokkal együtt a járási hivatalok átveszik a polgármesteri
hivataloktól az e feladatokat jelenleg is ellátó köztisztviselőket.
Hivatalunk esetében nem kerül átadásra köztisztviselő, (az igazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselő végzettsége nem felel meg a járási hivatalban meghatározott képesítési
előírásoknak) de mivel a Kormányhivatal 1 fő átadását határozta meg egy „ üres státuszt” kell
átadnunk.
Tekintetet nélkül arra, hogy köztisztviselő nem kerül átadásra, az ingó vagyon (1 db
számítógép a hozzátartozó szoftverekkel, 1 db asztal, szék, szekrény) átkerül a járási
hivatalokba, ezek a magyar állam ingyenes használatába kerülnek, a vagyonkezelő a
Kormányhivatal lesz.
2012. évi XCIII. törvény
a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
5. § (1) A Magyar Állam és a települési önkormányzatok az ingyenes használatba vételhez
kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen együttműködve járnak el.
(2) A feleknek a megállapodásokat 2012. október 31-ig kell megkötniük. A határidő
elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra
vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza.
(3) A megállapodásokban a polgármester teljes körű felelősséget vállal az általa tett
nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
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valóságtartalmáért, teljeskörűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért a melléklet
szerinti teljességi nyilatkozattal.
(4) A települési önkormányzatnak az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló
vagyona elidegenítésére és megterhelésére e törvény hatálybalépését követően 2013. január 1jéig nem kerülhet sor. Ez alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő
jogügyletekről a települési önkormányzat a 2011. vagy a 2012. évben döntést hozott, és az
abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi költségvetésében tervezte,
valamint, ha a fővárosi és megyei kormányhivatal az elidegenítési és a terhelési tilalom alól a települési önkormányzat kérelmére - felmentést ad.
(5) Ha a felek között a (2) bekezdésben megjelölt határidőig nem jön létre, vagy nem
teljeskörűen jön létre a megállapodás, a fővárosi és megyei kormányhivatal 2012. november
15-ig határozattal létrehozza a megállapodást, illetve határozattal dönt a megállapodásban
nem rendezett kérdésekről. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat a
bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével összeállított – az
előterjesztés mellékletét képező - megállapodás-tervezetet szíveskedjen megvitatni és a
megállapodást jóváhagyni.
Nagylózs, 2012. október 12.
Tóthné Szigeti Éva
polgármester
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6. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Nyilatkozat az önkormányzat saját tulajdonában álló, köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény ( továbbiakban: Nkt. ) 2013. január 1-től
alkalmazandó 74. §-ának (4)-(6) bekezdése rendelkezik a 2013. január 1-jétől az állami
intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének kérdéseiről.
A települési önkormányzatoknak (nem tisztázott, hogy tagiskolák esetében külön kell-e
nyilatkozni) a működtetéssel összefüggésben csak abban az esetben kell nyilatkozni a 3000 főt
meg nem haladó lakos létszámú település esetében, amennyiben az önkormányzat vállalni
kívánja a működtetést.
Fent hivatkozott rendelkezéseket az Országgyűlés 2012. szeptember 24-én elfogadta, a
Magyarország 2013. évi központi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló törvényben, azonban ez a jogszabály még nem lépet hatályba, mivel a köztársasági
elnök „visszaküldte” az Országgyűlésnek.
Amennyiben önkormányzatunk nem nyilatkozik arról, hogy át kívánja vállalni a működtetés
költségeit, azt az állam „fizeti” 2013. január 1-től, mivel a 3000 főt meg nem haladó
lakosságlétszámú önkormányzatnak az állami intézményfenntartó központ által átvett
köznevelési intézménnyel kapcsolatban nincs működtetési kötelezettsége a fenti határidőtől.
Fontos! A működtetés átvállalásával a köznevelésbe bevont, önkormányzat, a tulajdonában
lévő épületek működtetési költségét magára vállalja, azonban a működtetés vállalásával
sem lesznek az érintett önkormányzatoknak fenntartói jogai és kötelezettségei.
A működtetéshez nem igényelhet központi költségvetési hozzájárulást vagy támogatást azt
teljes egészében saját forrásból kell biztosítani.
2011. évben a tagiskola működtetési költségei az alábbiak szerint alakultak:
2.844.000 Ft ( közüzemi költségek, tisztítószerek stb. )
1.082.000 Ft ( takarítónő bére járulékkal együtt )
3. 926.000 Ft – a működési kiadásokkal kapcsolatos összes költség
Az önkormányzatnak abban az esetben kell a döntését a Magyar Államkincstár felé
továbbítani, amennyiben át kívánja vállalni a működtetést. A testület ezen tárgyban hozott
döntését legkorábban 2015. évben módosíthatja.
Nagylózs, 2012. október 12.
Olaszyné Fülöp Anita
jegyző
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