Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8066
Pusztavám,
Kossuth
Lajos u. 64-66.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 25-én megtartott együttes rendkívüli nyilvános
üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i nyilvános ülésen
alkotott rendelete:
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló
3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i közös, rendkívüli
nyilvános ülésen hozott határozatai:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2016 (V.25.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. május 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2016 (V.25.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Pintér István alpolgármestert választja
meg.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2016 (V.25.) határozata
a Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolójáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
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Szolgálat 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
68/2016 (V.25.) határozata
a Szociális Alapszolgáltatási Központ
2015. évi szakmai tevékenységéről, azon belül a szociális ellátásokról
szóló beszámolója elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi szakmai
tevékenységéről, azon belül a szociális ellátásokról
szóló beszámolóját.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2016 (V.25.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat
ellátásának átadására, továbbá a működtetésről és
étkezési feladatok ellátásáról szóló Megállapodások
megszüntetéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
a Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás közötti közoktatási feladat ellátásának átadására, továbbá
a működtetésről és étkezési feladatok ellátásáról szóló
Megállapodások megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
1. Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megállapodik a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsával az Önkormányzat és a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás és az Önkormányzat között az óvodai – nevelési feladat
átadás-átvételére Móron 2007. július 19-napján az Önkormányzat
Képviselőtestülete 87/2007 (VI.19.) számú s a Társulási Tanács
54/2007. (VI.19.) számú jóváhagyó határozata alapján megkötött
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetésében.
A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező
Megállapodás
megszüntetésére
vonatkozó
Megállapodást
jóváhagyja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
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Határidő:

azonnal

2. A Képviselőtestület megállapodik továbbá a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai
étkeztetési feladatok átadás-átvételéről s a Tagóvoda Főzőkonyháját
érintő átszervezésről szóló Móron 2013. december 12-napján kelt a
Képviselőtestület 105/2013. (XI.27.) számú határozatával és a
Társulási Tanács 55/2013. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről, melyből származóan a Megállapodó felek
közötti külön elszámolás nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
azonnal

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei feladat
ellátására Köznevelési Szerződés és Ingatlanhasználati
szerződés megkötéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
óvodai ellátás és bölcsődei ellátás feladat ellátására Köznevelési
Szerződés és Ingatlanhasználati szerződés megkötésére vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket
hozza:
1.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás,
továbbá bölcsődei ellátás feladata megvalósítására 113 fő gyermek –
ebből 5 fő bölcsődés korú – óvodai és bölcsődei ellátását biztosítóan a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
a „nemzetiségek jogairól”szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24. § (8)
bekezdése s a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. §
(4) bekezdése s a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 2292012. (VIII.28.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján 2016.
augusztus 31-i hatállyal 5 év határozott időtartamra Köznevelési
Szerződést köt.
A Képviselőtestület a Köznevelési Szerződésben foglaltakat a határozat 1.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
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2.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
a „nemzetiségek jogállásáról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24. §
(6) bekezdése s a „nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (13) bekezdése alapján a Köznevelési Szerződés teljesítéséhez,
annak időtartamára a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete által fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde elhelyezését biztosítóan Ingatlanhasználati
Szerződést köt.
A Képviselőtestület az Ingatlanhasználati szerződést a határozat 2.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3.
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt szerződések
aláírására s felkéri valamennyi a végrehajtásukhoz szükséges
intézkedés megtételére.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: szerződések aláírására: azonnal
2016. augusztus 15.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okirata kiadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Pusztavámi
Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának kiadására vonatkozó
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. – költségvetési szervből az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3) bekezdése alapján a Pusztavámi
Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő:
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde
költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal
fogadja el s adja ki:
„Okirat száma: …………………/2016.
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Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. ..............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
1.1.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter Kindergarten
mit Kinderkrippe
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

2. .............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31.
2.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2.2.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
2.3. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

székhelye
8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15.

3. .............................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányító szervének
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3.1.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
3.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
4. .............................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.) pontjában meghatározott óvodai ellátás, a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelése, a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés,
továbbá a bölcsődei ellátás biztosítása.
4.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

4.3. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik
a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német
nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai
neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek
napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül
egyéb települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött
gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében foglaltak
szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben.
4.4. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6

kormányzati
funkciószám
091110
091120
091130
091140
096015
096025

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
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104030

Gyermekek napközbeni ellátása

4.5. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási
területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe.
5. ..............................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt pályázat alapján 5 évi
meghatározott időtartamra Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg, s
gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
Az „egyéb” munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
5.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony
polgári jogi jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv.

6. .............................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. ...........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény
6.1.1. ................................................................................................................................
típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó
intézmény.
6.1.2. ................................................................................................................................
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás.
6.1.3. ................................................................................................................................
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező
költségvetési szerv. A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet
feladatkörébe tartozó feladatokat a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal (8066 Pusztavám,
Kossuth Lajos utca 64-66.) látja el az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási
megállapodás alapján.
6.2. ...........................................................................................................................................
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

-

maximális gyermek, tanulólétszám
113 fő, ebből 5 fő
bölcsődés korú
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6.3. ...........................................................................................................................................
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor
u. 2.

1230/1

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
térítésmentes
óvoda
használat

7. ..............................................................................................................................................
Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31-napjától kell alkalmazni.
Kelt: Pusztavám, 2016. május ”

”.

P.H.
Lisztmayer János”
II.
A Képviselőtestület alapító okirat kiadására vonatkozó döntése
2016. augusztus 16-napján lép hatályba, mely időpontot követően a
Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Pusztavámi
Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére bejegyzési
kérelemmel küldje meg, kérve annak 2016. augusztus 31-napjával
történő bejegyzését.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: 2016. augusztus 16.
III.
Amennyiben a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat az
általa alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde működésére nézve 2016. augusztus 15-napjáig működési
engedéllyel rendelkezik, úgy jelen határozat nem lép hatályba.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2016 (V.25.) határozata
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a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízás véleményezéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde magasabb
vezetői beosztása ellátása megbízás véleményezésére vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat által
alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
magasabb vezetői feladatainak ellátására – a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (8) bekezdése alapján alkalmazandó, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § d) pontja
alapján pályáztatás és 83. § (3) bekezdés e) pontja szerinti
véleményeztetés nélkül 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 5 évi –
2021. augusztus 15-napjáig terjedő időtartamra
Brücklné Staudt Mónika Asszony
megbízásához támogató véleményét megadja.
2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos támogató véleményt tartalmazó határozat
kivonatot a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
részére adja át.

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
73/2016 (V.25.) határozata
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Alapító okiratának elfogadásáról és járulékos
kérdésekről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy - egyezően korábbi határozataival –
fenntartja azon döntését, hogy a Móri Radnóti Miklós Általános
Iskola Pusztavámi Tagiskolájának fenntartói jogát a 2016/2017.
tanévtől a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
gyakorolja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az új oktatási intézmény
(Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola) Alapító
Okiratának tartalmát megismerte, annak a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadását
javasolja.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által alapított Pusztavámi Német Nemzetiségi
Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására - a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról - rendelkező 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 24.
§ (2) bekezdése alapján 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 1 évi
– 2017. augusztus 31-napjáig terjedő időtartamra Visztné Kemele
Szilvia Asszony kerüljön megbízásra. Felhatalmazza a
polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesként Stettner Attila
alpolgármestert a fenntartóváltással kapcsolatos megállapodások
megkötésére.

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2016. (V.25.) határozata
A Pusztavám Község által nyújtott szociális ellátásokról
és járulékos kérdésekről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és – korábbi határozataival egyezően – úgy határozott, hogy 2016.
július 1-étől a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés, valamint házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatokat a Pusztavám
Község Önkormányzata (8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-66.)
mint fenntartó nyújtja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
úgy határozott, hogy a Pusztavám Község által nyújtott szociális
ellátások Szakmai Programját, annak mellékleteivel együtt,
elfogadja, az előterjesztéssel egyezően.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy az összes tevékenység (gyermekjóléti
szolgálat és családsegítés, valamint házi segítségnyújtás)
szempontjából nyitva álló helyiségként a Pusztavám Község
Önkormányzata tulajdonát képező, 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér
5. szám alatt (az Egészségház épületében) található helyiséget jelöli
ki. A nyitva álló helyiség 1 db. helyiségből áll, hozzá egy darab
váróhelyiség
tartozik,
női-férfi
mosdóval.
Az
épület
akadálymentesített, valamint a nyitva álló helyiség is
akadálymentesített, ahhoz akadálymentesített lépcső vezet. A
helyiségben 1 db. íróasztal, 5 db. szék, 3 részes zárható irattartó
szekrény, számítógép, monitor, nyomtató (ami egyben fénymásoló
is), vezetékes telefon található, valamint biztosított az internet
elérhetőség. Rögzíti, hogy az Egészségház épülete a faluközpontban
helyezkedik el, jól megközelíthető.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy a szociális étkeztetést a Pusztavám Község
Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett óvodai
főzőkonyhán keresztül (8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 2.) biztosítja.
Felhatalmazza Stettner
engedéllyel kapcsolatos
megtételére.

Attila alpolgármestert
eljárás lefolytatására,

a működési
nyilatkozatok

Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
75/2016 (V.25.) határozata
a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gördülő
Fejlesztési Terv 2016. évi betervezett fejlesztése
(rácsszemét prés beépítése) önerejének biztosítására
költségvetési költségkerettel nem rendelkezik, kéri
ezen beruházás átütemezését. A FEJÉRVÍZ Zrt.
megkeresésére engedélyezi három darab fali fűtőtest
megvásárlását. Felhatalmazza a FEJÉRVÍZ Zrt-t a
Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatos
eljárásokra, képviseletre.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
76/2016 (V.25.) határozata
a Könyvtári tevékenységről szóló beszámolóról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
könyvtári beszámolót.
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2016 (V.25.) határozata
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Depónia
Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között fennálló
hulladékgazdálkodási szerződést módosítja, oly
módon, hogy a szerződésből törlésre kerül a
közszolgáltatói díjbeszedés és követeléskezelés joga.
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Az alábbi szöveget beépíteni rendeli a szerződés
szövegébe:
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásáért járó közszolgáltatási díjat az állam által
alapított Koordináló szerv szedi be. A Koordináló
szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási
szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott
szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében fennálló, 2016. április 1-től
keletkezett kintlévőségeket.”
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2016. (V.25.) határozata
Lisztmayer János polgármester helyettesítéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és rögzíti, hogy
Lisztmayer János polgármester úr 2016. május 9-étől egészségügyi okok miatt
polgármesteri tevékenysége gyakorlásában akadályoztatva van. Pusztavám Község
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megállapította, hogy egyezően a
2014. X. 27-i alakuló ülés jegyzőkönyvében foglaltakkal Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármestert bízta meg a polgármester általános helyettesítésével,
emellett az infrastrukturális teendőkkel kapcsolatos feladatok ellátásával. Fentiek
alapján Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
határozott, hogy Pusztavám Község Önkormányzata képviseletében, Lisztmayer János
polgármester helyett, a polgármester jogkörével megegyezően, önálló aláírási,
képviseleti joggal Stettner Attila alpolgármester jogosult eljárni.
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i
közös, rendkívüli nyilvános ülésen hozott határozatai:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2016 (V.25.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. május 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2016 (V.25.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat
ellátásának átadásáról szóló Megállapodás
megszüntetéséről
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta a Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat ellátásának
átadásáról szóló Megállapodás megszüntetésére vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
1. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
tudomásul
veszi
a
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsával Társulási Tanácsa között az óvodai – nevelési feladat
átadás-átvételére Móron 2007. július 19-napján az Önkormányzat
Képviselőtestülete 87/2007 (VI.19.) számú s a Társulási Tanács
54/2007. (VI.19.) számú jóváhagyó határozata alapján megkötött
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetését.
2. A Képviselőtestület a Megállapodás megszüntetéséről rendelkező külön
ívű Megállapodás megkötésében részt vesz, mivel 2016. augusztus
31-napjával a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi
Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapítói, fenntartói, irányító szervi
és felügyeleti jogkörét az Önkormányzattal kötött köznevelési
szerződés alapján 2016. augusztus 31-napjával gyakorolni fogja.
A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező
Megállapodás
megszüntetésére
vonatkozó
Megállapodást
jóváhagyja, felhatalmazva az elnökét annak aláírására.
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2016 (V.25.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei
feladat ellátására Köznevelési Szerződés és
Ingatlanhasználati szerződés megkötése.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei ellátás feladat
ellátására Köznevelési Szerződés és Ingatlanhasználati szerződés
megkötésére vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás,
továbbá bölcsődei ellátás feladat megvalósítására 113 fő gyermek –
ebből 5 fő bölcsődés korú – óvodai és bölcsődei ellátását biztosítóan
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével
a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24. § (8) bekezdése
s a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (4) bekezdése s
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2292012.
(VIII.28.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján 2016. augusztus 31-i
hatállyal 5 év határozott időtartamra Köznevelési Szerződést köt.
A Képviselőtestület a Köznevelési Szerződésben foglaltakat a
határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével
a
„nemzetiségek jogállásáról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24. §
(6) bekezdése s a „nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (13) bekezdése alapján a Köznevelési Szerződés teljesítéséhez,
annak időtartamára a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete által fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde elhelyezését biztosítóan Ingatlanhasználati
Szerződést köt.
A Képviselőtestület az Ingatlanhasználati szerződést a határozat 2.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

3.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza az elnökét az I. és II. pontban foglalt szerződések
aláírására s felkéri valamennyi a végrehajtásukhoz szükséges
intézkedés megtételére.
Felelős: Gerlinger Tibor
elnök
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Határidő:
szerződések aláírására: azonnal
2016. augusztus 15.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának kiadására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. –
költségvetési szervből az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3)
bekezdése alapján a Pusztavámi Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő:
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde
költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal
fogadja el s adja ki:
„Okirat száma: …………………/2016.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. ..............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
3. ..............................................................................................................................................
7.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
7.1.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter Kindergarten
mit Kinderkrippe
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.
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8. .............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
8.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31.
8.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
8.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
8.2.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
8.3. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

székhelye
8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15.

9. .............................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
9.1. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányító szervének
9.1.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
9.1.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
9.2. ...........................................................................................................................................
A költségvetési szerv fenntartójának
9.2.1. ................................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
9.2.2. ................................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
10. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
10.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv közfeladata: A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24.
§ (1) bekezdése alapján fenntartott köznevelési intézmény útján, a „nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német
nyelvi óvodai nevelése s a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
biztosítása.
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10.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

10.3. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik
a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német
nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai
neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek
napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül
egyéb települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött
gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi.

A „nemzetiségek jogairól szóló” 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében
foglaltak szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben.
10.4. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám
091110
091120
091130
091140
096015
096025
104030

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása

10.5. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási
területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe.
11. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
11.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) bekezdés d) pontja alapján pályáztatás nélkül
5 évi meghatározott időtartamra a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
Az „egyéb” munkáltatói jogokat a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
gyakorolja.
11.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
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1
2
3

közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony
polgári jogi jogviszony

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv.

12. ............................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
12.1. ..........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény
12.1.1. ..............................................................................................................................
típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó
intézmény.
12.1.2. ..............................................................................................................................
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás.
12.1.3. ..............................................................................................................................
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező,
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
12.2. ..........................................................................................................................................
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

-

maximális gyermek, tanulólétszám
113 fő, ebből 5 fő
bölcsődés korú

12.3. ..........................................................................................................................................
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor
u. 2.

1230/1

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
térítésmentes
óvoda
használat
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13. ............................................................................................................................................
Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Pusztavám, 2016. május ”

”.
P.H.

Gerlinger Tibor
Elnök”
II.
A Képviselőtestület felkéri az elnökét a Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság részére bejegyzési kérelemmel küldje meg,
kérve annak 2016. augusztus 31-napjával történő bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
döntést követő 8 napon belül.

III.
A Képviselőtestület felkéri az elnökét, hogy a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásának „az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”
szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
2016. augusztus 31.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízásról.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde
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magasabb vezetői beosztása ellátása megbízására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület az általa alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására – a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (8) bekezdése
alapján alkalmazandó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 31. § d) pontja alapján pályáztatás és 83. § (3) bekezdés e) pontja
szerinti véleményeztetés nélkül 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 5
évi – 2021. augusztus 15-napjáig terjedő időtartamra
Brücklné Staudt Mónika Asszonyt
bízza meg, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll. A
Képviselőtestület a magasabb vezetői pótlék összegét a Kjt. 70. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a pótlékalap 200 százalékában határozza meg.
2.

A Képviselőtestület felkéri az elnököt, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
50/2016.(V.25.) határozata
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Alapító okiratának elfogadásáról és járulékos kérdésekről
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy - egyezően korábbi
határozataival – fenntartja azon döntését, hogy a Móri Radnóti
Miklós Általános Iskola Pusztavámi Tagiskolájának fenntartói jogát
a 2016/2017. tanévtől a Pusztavámi Német Nemzetiségi
Önkormányzat gyakorolja.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott továbbá, hogy az oktatási intézmény
elnevezését Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
elnevezésre változtatja és egyúttal elfogadja a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratát.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az általa alapított Pusztavámi
Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról - rendelkező 326/2013
(VIII.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján – 2016.
augusztus 31-napjától kezdődő – 1 évi – 2017. augusztus 31-napjáig
terjedő időtartamra Visztné Kemele Szilvia Asszonyt bízza meg,
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akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll.
Felhatalmazza Gerlinger Tibor elnök urat, hogy a fenntartói
nyilvántartásba vétel és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános
Iskola működési engedélyének megkérése iránt a 2016. május 31-i
(jogvesztő) határidőben intézkedjen.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
51/2016.(V.25.) határozata
A II. Kvircedli Fesztivál támogatásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi Falunapok
keretében megrendezésre kerülő II. Kvircedli Fesztivált 170.000,Ft-tal támogatja.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
52/2016.(V.25.) határozata
A II. Kvircedli Fesztivál nemzetiségi csoportjainak támogatásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi Falunapok
keretében megrendezésre kerülő II. Kvircedli Fesztivál nemzetiségi
csoportjainak fellépőit 300,- Ft/darab összegű italjeggyel támogatja.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
53/2016.(V.25.) határozata
Támogatási összeg átadása az óvoda fenntartóváltása költségeire
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy 338.500,- Ft összeget az óvoda
fenntartóváltása költségeire támogatásként átad Pusztavám Község
Önkormányzatának.
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Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. május 25-én megtartott együttes, rendkívüli nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u.
64-66.
Jelen vannak Pusztavám Község Önkormányzata részéről:
Emmerling Józsefné képviselő
Frey Szabolcs
képviselő
Grósz András
képviselő
Pintér István
alpolgármester
Stettner Attila
alpolgármester
Zombó Norbert
képviselő
Jelen vannak a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről:
Gerlinger Tibor
elnök
Krebsz Ferencné
képviselő
Stettner Attila
képviselő
Megjelent meghívott:
Dr. Légrádi Gábor

jegyző

Stettner Attila alpolgármester köszönti a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent
képviselőket, valamint a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelen van, így
a képviselő-testületi ülés határozatképes. Lisztmayer János polgármester betegség miatti
távolmaradását jelentette be.
Gerlinger Tibor Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszönti a nyilvános
képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 3 képviselő jelen van,
így a képviselő-testületi ülés határozatképes.
Stettner Attila alpolgármester ismerteti a napirendi pontokat, egyúttal felkéri jegyzőkönyv
hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt.
Napirendi pontok:
1) Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2015. évi
szakmai tevékenységről. Határozathozatal. Szociális Alapszolgáltatási Központ
beszámolója a 2015. évi szakmai tevékenységről aszociális ellátások tekintetében.
Határozathozatal.
Előadó: Bocsi-Meleg Ilona intézményvezető, Ihászné Albert Anna Gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
2) Az oktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Határozathozatal (települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat részéről).
Előadó: jegyző
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3) A Pusztavámi Szociális Szolgálat létrehozásával, működési engedélyezésével
kapcsolatos döntések. Határozathozatal.
Előadó: jegyző
4) Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról. Határozathozatal.
Előadó: jegyző
5) Könyvtári beszámoló elfogadása. Határozathozatal.
Előadó: alpolgármester
6) Hulladékszállítással kapcsolatos döntések a Depónia Kft. megkeresése alapján.
Előadó: alpolgármester
7) Tájékoztatás a TOP pályázatokkal, pályázatírói szerződésekkel kapcsolatban.
Határozathozatal.
8) Egyebek
A képviselő-testület jelen lévő 6 tagja 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatokat hozta:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
65/2016 (V.25.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2016. május 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal
Stettner Attila alpolgármester:
Felkéri jegyzőkönyv hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt, s kéri, hogy nyilatkozatát
tegye meg, hogy elvállalja-e ezen tisztséget.
Emmerling Józsefné képviselő:
Elvállalja.
Stettner Attila alpolgármester:
Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy van-e más javaslatuk jegyzőkönyv hitelesítő
személyére?
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 5 igen
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
66/2016 (V.25.) határozata
jegyzőkönyv hitelesítő megválasztásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy jegyzőkönyv
hitelesítőnek Emmerling Józsefné képviselőt választja
meg.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal

Gerlinger Tibor elnök:
Ismerteti a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1) Az oktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Határozathozatal (települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat részéről).
Előadó: jegyző
2) Egyebek
A Német Nemzetiségi Önkormányzat testületének jelen lévő 3 tagja 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
45/2016 (V.25.) határozata
a képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat a
2016. május 25-i rendkívüli képviselő-testületi ülés
napirendjét elfogadja.
Felelős: Gerlinger Tibor elnök
Határidő: Azonnal
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Napirendi pontok:
1. napirendi pont:
Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója a 2015. évi
szakmai tevékenységről. Határozathozatal. Szociális Alapszolgáltatási Központ
beszámolója a 2015. évi szakmai tevékenységről aszociális ellátások tekintetében.
Határozathozatal.
Előadó: Bocsi-Meleg Ilona intézményvezető, Ihászné Albert Anna Gyermekjóléti szolgálat
családgondozó
Bocsi-Meleg Ilona intézményvezető:
A beszámolót elég részletesen próbálták megírni, majd ismerteti a mindeki által előre
megkapott írásos anyag tartalmát. Kéri, hogy amennyiben valakinek kérdése van, az tegye
meg.
Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Stettner Attila alpolgármester:
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
67/2016 (V.25.) határozata
a Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálatának 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolójáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálat 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló
beszámolóját.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
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Képviselő-testületének
68/2016 (V.25.) határozata
a Szociális Alapszolgáltatási Központ
2015. évi szakmai tevékenységéről, azon belül a szociális ellátásokról
szóló beszámolója elfogadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
Szociális Alapszolgáltatási Központ 2015. évi szakmai
tevékenységéről, azon belül a szociális ellátásokról
szóló beszámolóját.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal

2. napirendi pont:
Az oktatási intézmények fenntartóváltásával kapcsolatos döntések meghozatala.
Határozathozatal (települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat részéről).
Előadó: jegyző
Gerlinger Tibor elnök:
Néhány nappal ezelőtt még nem voltak meg a döntések, hogy Pusztavám önkormányzat
iskoláját nem engedik ki, nem engedik nemzetiségi fenntartásba. Ma az ülés előtt kapta
azonban a hírt, hogy az iskola is rendben van.
Zombó Norbert képviselő:
Ha mi beadunk mindent, de ha időben nem születik meg ez a döntés, az idejében. Ha nem ér
ide írásban május 31-ig, akkor ez nem jogvesztő?
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Nem, nekünk az a lényeg, hogy a mi részünk rendben legyen. Sorba ismertetésre és
megtárgyalásra kerülnek a határozati javaslatok. Kéri a testületek tagjait, hogy az ismertetés
során, amennyiben valakinek hozzászólása lenne, azt jelezze.
I. határozat:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
69/2016 (V.25.) határozata
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Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat
ellátásának átadására, továbbá a működtetésről és
étkezési feladatok ellátásáról szóló Megállapodások
megszüntetéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
a Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás közötti közoktatási feladat ellátásának átadására, továbbá
a működtetésről és étkezési feladatok ellátásáról szóló
Megállapodások megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek
alapján az alábbi döntést hozza:
1. Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
megállapodik a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsával az Önkormányzat és a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás és az Önkormányzat között az óvodai – nevelési feladat
átadás-átvételére Móron 2007. július 19-napján az Önkormányzat
Képviselőtestülete 87/2007 (VI.19.) számú s a Társulási Tanács
54/2007. (VI.19.) számú jóváhagyó határozata alapján megkötött
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetésében.
A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező
Megállapodás
megszüntetésére
vonatkozó
Megállapodást
jóváhagyja, felhatalmazva a Polgármestert annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
azonnal

2. A Képviselőtestület megállapodik továbbá a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás által fenntartott Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde Pusztavámi Tagóvodája működtetéséről, az óvodai
étkeztetési feladatok átadás-átvételéről s a Tagóvoda Főzőkonyháját
érintő átszervezésről szóló Móron 2013. december 12-napján kelt a
Képviselőtestület 105/2013. (XI.27.) számú határozatával és a
Társulási Tanács 55/2013. (XI.28.) számú határozatával jóváhagyott
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről, melyből származóan a Megállapodó felek
közötti külön elszámolás nem szükséges.
Felelős:
Határidő:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
azonnal

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
46/2016 (V.25.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri Többcélú
Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat
ellátásának átadásáról szóló Megállapodás
megszüntetéséről
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta a Pusztavám Község Önkormányzat és a Móri
Többcélú Kistérségi Társulás közötti közoktatási feladat ellátásának
átadásáról szóló Megállapodás megszüntetésére vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
1. A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
tudomásul
veszi
a
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete és a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsával Társulási Tanácsa között az óvodai – nevelési feladat
átadás-átvételére Móron 2007. július 19-napján az Önkormányzat
Képviselőtestülete 87/2007 (VI.19.) számú s a Társulási Tanács
54/2007. (VI.19.) számú jóváhagyó határozata alapján megkötött
Megállapodás 2016. augusztus 31-napjával közös megegyezéssel
történő megszüntetését.
2. A Képviselőtestület a Megállapodás megszüntetéséről rendelkező külön
ívű Megállapodás megkötésében részt vesz, mivel 2016. augusztus
31-napjával a Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Pusztavámi
Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapítói, fenntartói, irányító szervi
és felügyeleti jogkörét az Önkormányzattal kötött köznevelési
szerződés alapján 2016. augusztus 31-napjával gyakorolni fogja.
A Képviselőtestület a határozat 1. számú mellékletét képező
Megállapodás
megszüntetésére
vonatkozó
Megállapodást
jóváhagyja, felhatalmazva az elnökét annak aláírására.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
azonnal

II. határozat:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
70/2016 (V.25.) határozata
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a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei feladat
ellátására Köznevelési Szerződés és Ingatlanhasználati
szerződés megkötéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
óvodai ellátás és bölcsődei ellátás feladat ellátására Köznevelési
Szerződés és Ingatlanhasználati szerződés megkötésére vonatkozó
előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntéseket
hozza:
1.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás,
továbbá bölcsődei ellátás feladata megvalósítására 113 fő gyermek –
ebből 5 fő bölcsődés korú – óvodai és bölcsődei ellátását biztosítóan a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
a „nemzetiségek jogairól”szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24. § (8)
bekezdése s a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. §
(4) bekezdése s a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
szóló 2292012. (VIII.28.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján 2016.
augusztus 31-i hatállyal 5 év határozott időtartamra Köznevelési
Szerződést köt.
A Képviselőtestület a Köznevelési Szerződésben foglaltakat a határozat 1.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületével
a „nemzetiségek jogállásáról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24. §
(6) bekezdése s a „nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (13) bekezdése alapján a Köznevelési Szerződés teljesítéséhez,
annak időtartamára a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete által fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde elhelyezését biztosítóan Ingatlanhasználati
Szerződést köt.
A Képviselőtestület az Ingatlanhasználati szerződést a határozat 2.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
3.
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
felhatalmazza a Polgármestert a I. és II. pontban foglalt szerződések
aláírására s felkéri valamennyi a végrehajtásukhoz szükséges
intézkedés megtételére.
Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: szerződések aláírására: azonnal
2016. augusztus 15.
Felelős:
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Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
47/2016 (V.25.) határozata
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei
feladat ellátására Köznevelési Szerződés és
Ingatlanhasználati szerződés megkötése.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével óvodai ellátás és bölcsődei ellátás feladat
ellátására Köznevelési Szerződés és Ingatlanhasználati szerződés
megkötésére vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal egyetértve
az alábbi döntéseket hozza:
1.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX.
tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás,
továbbá bölcsődei ellátás feladat megvalósítására 113 fő gyermek –
ebből 5 fő bölcsődés korú – óvodai és bölcsődei ellátását biztosítóan
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével
a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24. § (8) bekezdése
s a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (4) bekezdése s
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 2292012.
(VIII.28.) Korm. rendelet 29/A. §-a alapján 2016. augusztus 31-i
hatállyal 5 év határozott időtartamra Köznevelési Szerződést köt.
A Képviselőtestület a Köznevelési Szerződésben foglaltakat a
határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
Pusztavám
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületével
a
„nemzetiségek jogállásáról” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 24. §
(6) bekezdése s a „nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény
11. § (13) bekezdése alapján a Köznevelési Szerződés teljesítéséhez,
annak időtartamára a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselőtestülete által fenntartott Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde elhelyezését biztosítóan Ingatlanhasználati
Szerződést köt.
A Képviselőtestület az Ingatlanhasználati szerződést a határozat 2.
számú mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

3.

A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza az elnökét az I. és II. pontban foglalt szerződések
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aláírására s felkéri valamennyi a végrehajtásukhoz szükséges
intézkedés megtételére.
Felelős: Gerlinger Tibor
elnök
Határidő:
szerződések aláírására: azonnal
2016. augusztus 15.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
71/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde alapító okirata kiadásáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Pusztavámi
Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának kiadására vonatkozó
javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. – költségvetési szervből az
„államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3) bekezdése alapján a Pusztavámi
Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő:
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde
költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal
fogadja el s adja ki:
„Okirat száma: …………………/2016.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
4. ..............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
13.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
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13.1.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter Kindergarten
mit Kinderkrippe
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

14. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
14.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31.
14.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
14.2.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14.2.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
14.3. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

székhelye
8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15.

15. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
15.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányító szervének
15.1.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15.1.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
15.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv fenntartójának
15.2.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
15.2.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
16. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
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16.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv közfeladata: A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.) pontjában meghatározott óvodai ellátás, a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelése, a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés,
továbbá a bölcsődei ellátás biztosítása.
16.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

16.3. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik
a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német
nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai
neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek
napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül
egyéb települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött
gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében foglaltak
szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben.
16.4. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám
091110
091120
091130
091140
096015
096025
104030

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása

16.5. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási
területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe.
17. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
17.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt pályázat alapján 5 évi
meghatározott időtartamra Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg, s
gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
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Az „egyéb” munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
17.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony
polgári jogi jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv.

18. ............................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
18.1. ..........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény
18.1.1. ..............................................................................................................................
típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó
intézmény.
18.1.2. ..............................................................................................................................
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás.
18.1.3. ..............................................................................................................................
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező
költségvetési szerv. A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdasági szervezet
feladatkörébe tartozó feladatokat a Pusztavámi Polgármesteri Hivatal (8066 Pusztavám,
Kossuth Lajos utca 64-66.) látja el az irányító szerv által jóváhagyott munkamegosztási
megállapodás alapján.
18.2. ..........................................................................................................................................
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

-

maximális gyermek, tanulólétszám
113 fő, ebből 5 fő
bölcsődés korú

18.3. ..........................................................................................................................................
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor
u. 2.

1230/1

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
térítésmentes
óvoda
használat

19. ............................................................................................................................................
Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31-napjától kell alkalmazni.
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Kelt: Pusztavám, 2016. május ”

”.

P.H.
Lisztmayer János”
II.
A Képviselőtestület alapító okirat kiadására vonatkozó döntése
2016. augusztus 16-napján lép hatályba, mely időpontot követően a
Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a Pusztavámi
Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóság részére bejegyzési
kérelemmel küldje meg, kérve annak 2016. augusztus 31-napjával
történő bejegyzését.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: 2016. augusztus 16.
III.
Amennyiben a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat az
általa alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde működésére nézve 2016. augusztus 15-napjáig működési
engedéllyel rendelkezik, úgy jelen határozat nem lép hatályba.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
48/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának kiadására
vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza:
I.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zengő Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde – melynek székhelye: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15. –
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költségvetési szervből az „államháztartásról” szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (3)
bekezdése alapján a Pusztavámi Tagóvoda- Bölcsődéje kiválásával létrejövő:
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes- Óvoda Bölcsőde
költségvetési szerv alapító okiratát 2016. augusztus 31-i hatállyal az alábbi tartalommal
fogadja el s adja ki:
„Okirat száma: …………………/2016.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
5. ..............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
6. ..............................................................................................................................................
19.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv
19.1.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Pußtawamer Regenbogen Kindergarten vereinigter Kindergarten
mit Kinderkrippe
1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

20. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
20.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. augusztus 31.
20.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
20.2.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület
20.2.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
20.3. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
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1

megnevezése
Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

székhelye
8053 Bodajk, Bányász lakótelep 15.

21. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
21.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv irányító szervének
21.1.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
21.1.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
21.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv fenntartójának
21.2.1. ..............................................................................................................................
megnevezése: Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
21.2.2. ..............................................................................................................................
székhelye: 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos utca 64-66.
22. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv tevékenysége
22.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv közfeladata: A „nemzetiségek jogairól” szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 24.
§ (1) bekezdése alapján fenntartott köznevelési intézmény útján, a „nemzeti köznevelésről”
szóló 2011. évi CXC. törvény 1.b) pontja szerinti nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német
nyelvi óvodai nevelése s a 4. § 1.a) pontja és 8. §-a szerinti óvodai nevelés, bölcsődei ellátás
biztosítása.
22.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat száma
851020

szakágazat megnevezése
Óvodai nevelés

22.3. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenysége: A költségvetési szerv működési területén gondoskodik
a német nemzetiséghez tartozók nemzetiségi, német nyelvi óvodai neveléséről, a német
nemzetiséghez nem tartozó óvodáskorú gyermekek német nemzetiségi nyelvi, óvodai
neveléséről és ellátásáról, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai neveléséről és ellátásáról, továbbá a 2. életévüket betöltött gyermekek
napközbeni ellátásáról az egységes óvoda-bölcsődei csoportban. Működési területén kívül
egyéb települések közigazgatási területére kiterjedően is elláthatja az óvodáskorú gyermekek
nemzetiségi, német nyelvi óvodai nevelését, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, ellátását, továbbá a 2. életévüket betöltött
gyermekek napközbeni ellátását, amennyiben szabad férőhely száma azt lehetővé teszi.

A „nemzetiségek jogairól szóló” 2011.évi CLXXIX. tv. 24. §. (2) bekezdésében
foglaltak szerint valamennyi gyermek részt vesz a nemzetiségi nevelésben.
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22.4. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám
091110
091120
091130
091140
096015
096025
104030

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek napközbeni ellátása

22.5. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pusztavám Község közigazgatási
területe, szabad férőhelyek tekintetében a környező fejér megyei települések területe.
23. ............................................................................................................................................
A költségvetési szerv szervezete és működése
23.1. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az óvodavezetőt a „nemzeti
köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) bekezdés d) pontja alapján pályáztatás nélkül
5 évi meghatározott időtartamra a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg, s gyakorolja tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvényben meghatározottak szerint a munkáltatói jogkört.
Az „egyéb” munkáltatói jogokat a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
gyakorolja.
23.2. ..........................................................................................................................................
A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
munkaviszony
polgári jogi jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv.
a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
a Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. tv.

24. ............................................................................................................................................
A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
24.1. ..........................................................................................................................................
A köznevelési intézmény
24.1.1. ..............................................................................................................................
típusa: többcélú köznevelési intézmény, egységes óvodai és bölcsődei feladatokat ellátó
intézmény.
24.1.2. ..............................................................................................................................
alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai és bölcsődei ellátás.
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24.1.3. ..............................................................................................................................
gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: előirányzatai feletti rendelkezési
jogosultsága tekintetében teljes jogkörű, önálló pénzintézeti számlával rendelkező,
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
24.2. ..........................................................................................................................................
A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

1

feladatellátási hely megnevezése

tagozat megjelölése

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor utca 2.

-

maximális gyermek, tanulólétszám
113 fő, ebből 5 fő
bölcsődés korú

24.3. ..........................................................................................................................................
A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

8066 Pusztavám, Petőfi Sándor
u. 2.

1230/1

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
térítésmentes
óvoda
használat
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25. ............................................................................................................................................
Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2016. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Pusztavám, 2016. május ”

”.
P.H.

Gerlinger Tibor
Elnök”
II.
A Képviselőtestület felkéri az elnökét a Pusztavámi Szivárvány Óvoda
Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság részére bejegyzési kérelemmel küldje meg,
kérve annak 2016. augusztus 31-napjával történő bejegyzését.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
döntést követő 8 napon belül.

III.
A Képviselőtestület felkéri az elnökét, hogy a Pusztavámi Szivárvány
Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okirata kiadásának „az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról”
szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezései szerinti közzétételéről
gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
2016. augusztus 31.

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
72/2016 (V.25.) határozata
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a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízás véleményezéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde magasabb
vezetői beosztása ellátása megbízás véleményezésére vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat által
alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde
magasabb vezetői feladatainak ellátására – a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (8) bekezdése alapján alkalmazandó, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § d) pontja
alapján pályáztatás és 83. § (3) bekezdés e) pontja szerinti
véleményeztetés nélkül 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 5 évi –
2021. augusztus 15-napjáig terjedő időtartamra
Brücklné Staudt Mónika Asszony
megbízásához támogató véleményét megadja.
2.

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos támogató véleményt tartalmazó határozat
kivonatot a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
részére adja át.

Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester

Határidő:

azonnal

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
49/2016 (V.25.) határozata
a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes ÓvodaBölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására
vonatkozó megbízásról.
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta a Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes Óvoda- Bölcsőde
magasabb vezetői beosztása ellátása megbízására vonatkozó előterjesztést,
melynek alapján az alábbi döntést hozta:
1. A Képviselőtestület az általa alapított Pusztavámi Szivárvány Óvoda Egységes
Óvoda-Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátására – a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 24. § (8) bekezdése
alapján alkalmazandó, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
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törvény 31. § d) pontja alapján pályáztatás és 83. § (3) bekezdés e) pontja
szerinti véleményeztetés nélkül 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 5
évi – 2021. augusztus 15-napjáig terjedő időtartamra
Brücklné Staudt Mónika Asszonyt
bízza meg, akinek határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a
munkáltatói jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll. A
Képviselőtestület a magasabb vezetői pótlék összegét a Kjt. 70. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a pótlékalap 200 százalékában határozza meg.
2.

A Képviselőtestület felkéri az elnököt, hogy a magasabb vezetői
megbízással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Gerlinger Tibor
elnök
2016. augusztus 30.

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
73/2016 (V.25.) határozata
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Alapító okiratának elfogadásáról és járulékos
kérdésekről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy - egyezően korábbi határozataival –
fenntartja azon döntését, hogy a Móri Radnóti Miklós Általános
Iskola Pusztavámi Tagiskolájának fenntartói jogát a 2016/2017.
tanévtől a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
gyakorolja. Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az új oktatási intézmény
(Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola) Alapító
Okiratának tartalmát megismerte, annak a Pusztavámi Német
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadását
javasolja.
Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Pusztavámi Német Nemzetiségi
Önkormányzat által alapított Pusztavámi Német Nemzetiségi
Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására - a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról - rendelkező 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet 24.
§ (2) bekezdése alapján 2016. augusztus 31-napjától kezdődő – 1 évi
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– 2017. augusztus 31-napjáig terjedő időtartamra Visztné Kemele
Szilvia Asszony kerüljön megbízásra. Felhatalmazza a
polgármestert, akadályoztatása esetén helyettesként Stettner Attila
alpolgármestert a fenntartóváltással kapcsolatos megállapodások
megkötésére.
Felelős:

Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Folyamatos, 2016. augusztus 31-ig

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
50/2016.(V.25.) határozata
A Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Alapító okiratának elfogadásáról és járulékos kérdésekről
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy - egyezően korábbi határozataival
– fenntartja azon döntését, hogy a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola
Pusztavámi Tagiskolájának fenntartói jogát a 2016/2017. tanévtől a
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat gyakorolja.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
megtárgyalta és úgy határozott továbbá, hogy az
elnevezését Pusztavámi Német Nemzetiségi
elnevezésre változtatja és egyúttal elfogadja a
Nemzetiségi Általános Iskola Alapító Okiratát.

Képviselő-testülete
oktatási intézmény
Általános Iskola
Pusztavámi Német

Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy az általa alapított Pusztavámi
Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetői feladatainak ellátására - a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról - rendelkező 326/2013
(VIII.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján – 2016. augusztus
31-napjától kezdődő – 1 évi – 2017. augusztus 31-napjáig terjedő
időtartamra Visztné Kemele Szilvia Asszonyt bízza meg, akinek
határozatlan időtartamú közalkalmazotti kinevezése – a munkáltatói
jogutódlásra tekintettel – változatlanul fennáll.
Felhatalmazza Gerlinger Tibor elnök urat, hogy a fenntartói
nyilvántartásba vétel és a Pusztavámi Német Nemzetiségi Általános
Iskola működési engedélyének megkérése iránt a 2016. május 31-i
(jogvesztő) határidőben intézkedjen.
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Felelős: Gerlinger Tibor
Határidő: Folyamatos, 2016. augusztus 31-ig

3. napirendi pont:
A Pusztavámi Szociális Szolgálat létrehozásával, működési engedélyezésével kapcsolatos
döntések. Határozathozatal.
Előadó: jegyző
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Haladunk tovább, megindítottuk a Pusztavámi Szociális Szolgált működési engedélyezési
eljárását. Ehhez kapcsolódóan kell döntéseket hoznunk. Ihászné Albert Anna elkészítette a
szolgáltatás szakmai programját, amelyet mindenki megkapott már. A mai nappal megkaptuk
az Állategészségügyi Hivataltól megkaptuk a szakhatósági hozzájárulást, hogy a szociális
étkeztetést folytathatjuk. Amennyiben kérdés van, úgy azt az Anna felé mindenki felteheti.
Amennyiben nincsen senkinek hozzáfűzni valója, úgy szavazást kér.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
74/2016. (V.25.) határozata
A Pusztavám Község által nyújtott szociális ellátásokról
és járulékos kérdésekről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és – korábbi határozataival egyezően – úgy határozott, hogy 2016.
július 1-étől a gyermekjóléti szolgálat és családsegítés, valamint házi
segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatokat a Pusztavám
Község Önkormányzata (8066 Pusztavám, Kossuth L. u. 64-66.)
mint fenntartó nyújtja.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
úgy határozott, hogy a Pusztavám Község által nyújtott szociális
ellátások Szakmai Programját, annak mellékleteivel együtt,
elfogadja, az előterjesztéssel egyezően.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy az összes tevékenység (gyermekjóléti
szolgálat és családsegítés, valamint házi segítségnyújtás)
szempontjából nyitva álló helyiségként a Pusztavám Község
Önkormányzata tulajdonát képező, 8066 Pusztavám, Nickelsdorf tér
5. szám alatt (az Egészségház épületében) található helyiséget jelöli
ki. A nyitva álló helyiség 1 db. helyiségből áll, hozzá egy darab
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váróhelyiség
tartozik,
női-férfi
mosdóval.
Az
épület
akadálymentesített, valamint a nyitva álló helyiség is
akadálymentesített, ahhoz akadálymentesített lépcső vezet. A
helyiségben 1 db. íróasztal, 5 db. szék, 3 részes zárható irattartó
szekrény, számítógép, monitor, nyomtató (ami egyben fénymásoló
is), vezetékes telefon található, valamint biztosított az internet
elérhetőség. Rögzíti, hogy az Egészségház épülete a faluközpontban
helyezkedik el, jól megközelíthető.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy határozott, hogy a szociális étkeztetést a Pusztavám Község
Önkormányzata által fenntartott és üzemeltetett óvodai
főzőkonyhán keresztül (8066 Pusztavám, Petőfi S. u. 2.) biztosítja.
Felhatalmazza Stettner
engedéllyel kapcsolatos
megtételére.

Attila alpolgármestert
eljárás lefolytatására,

a működési
nyilatkozatok

Felelős: Stettner Attila alpolgármester
dr. Légrádi Gábor jegyző
Határidő: 2016. június 30.

4. napirendi pont:
Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról. Határozathozatal.
Előadó: jegyző
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
75/2016 (V.25.) határozata
a Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Gördülő
Fejlesztési Terv 2016. évi betervezett fejlesztése
(rácsszemét prés beépítése) önerejének biztosítására
költségvetési költségkerettel nem rendelkezik, kéri
ezen beruházás átütemezését. A FEJÉRVÍZ Zrt.
megkeresésére engedélyezi három darab fali fűtőtest
megvásárlását. Felhatalmazza a FEJÉRVÍZ Zrt-t a
Gördülő Fejlesztési Terv módosításával kapcsolatos
eljárásokra, képviseletre.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal
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5. napirendi pont:
Könyvtári beszámoló elfogadása. Határozathozatal.
Előadó: alpolgármester
Stettner Attila alpolgármester:
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
76/2016 (V.25.) határozata
a Könyvtári tevékenységről szóló beszámolóról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy elfogadja a
könyvtári beszámolót.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal

6. napirendi pont:
Hulladékszállítással kapcsolatos döntések a Depónia Kft. megkeresése alapján.
Előadó: alpolgármester
Stettner Attila alpolgármester:
Ismerteti az előterjesztés anyagát.
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
77/2016 (V.25.) határozata
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
módosításáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a Depónia
Nonprofit Kft. és az Önkormányzat között fennálló
hulladékgazdálkodási szerződést módosítja, oly
módon, hogy a szerződésből törlésre kerül a
közszolgáltatói díjbeszedés és követeléskezelés joga.
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Az alábbi szöveget beépíteni rendeli a szerződés
szövegébe:
„A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok
ellátásáért járó közszolgáltatási díjat az állam által
alapított Koordináló szerv szedi be. A Koordináló
szerv a közszolgáltatónak a közszolgáltatási
szerződésben
rögzített
feladataiért
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
díj
megállapításáért felelős miniszter által meghatározott
szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a
közszolgáltatás keretében fennálló, 2016. április 1-től
keletkezett kintlévőségeket.”
Felelős: Stettner Attila alpolgármester
Határidő: Azonnal
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016.(V.26.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló
3/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva

7. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP pályázatokkal, pályázatírói szerződésekkel kapcsolatban.
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Jelenleg öt pályázatot adtunk be, amelyek a következők: kerékpárút kialakítása településen
belül, felszíni csapadékvíz elvezetése („ún. pedagógus földek”), szociális intézmény
eszközbeszerzése, egészségügyi alapellátás fejlesztése, óvoda bővítése bölcsődei
férőhelyekkel.
A pályázatok, a bölcsődei férőhely bővítést kivéve, már túljutottak a formai ellenőrzésihiánypótlási szakaszon, mindegyiknél érdemi, támogatói döntést várunk.

8. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Légrádi Gábor jegyző:
Polgármester úr akadályoztatása miatt látom szükségesnek Stettner Attila alpolgármester úr
általános helyettesi tisztségének határozattal történő megerősítését.
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Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 6 tagja 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavám Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
78/2016. (V.25.) határozata
Lisztmayer János polgármester helyettesítéséről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és rögzíti, hogy
Lisztmayer János polgármester úr 2016. május 9-étől egészségügyi okok miatt
polgármesteri tevékenysége gyakorlásában akadályoztatva van. Pusztavám Község
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és megállapította, hogy egyezően a
2014. X. 27-i alakuló ülés jegyzőkönyvében foglaltakkal Lisztmayer János polgármester
Stettner Attila alpolgármestert bízta meg a polgármester általános helyettesítésével,
emellett az infrastrukturális teendőkkel kapcsolatos feladatok ellátásával. Fentiek
alapján Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy
határozott, hogy Pusztavám Község Önkormányzata képviseletében, Lisztmayer János
polgármester helyett, a polgármester jogkörével megegyezően, önálló aláírási,
képviseleti joggal Stettner Attila alpolgármester jogosult eljárni.
Felelős: Stettner Attila alpolgármester, dr. Légrádi Gábor jegyző
Határidő: Azonnal

Stettner Attila alpolgármester:
Kéri, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogassa a Falunapok keretében
megrendezésre kerülő nemzetiségi rendezvényt, a II. Kvircedli Fesztivált. 170.000,- Ft
támogatási összeget javasol.
Gerlinger Tibor elnök, PNNÖ:
Egyetért a 170.000,- Ft-tal, egyúttal javasolja, hogy a nemzetiségi csoportok tagjainak a
Nemzetiségi Önkormányzat 300,- Ft/darab összegben italjegyet biztosítson.
Krebsz Ferencné képviselő, PNNÖ:
A 170.000,- Ft támogatási összeggel és az italjeggyel, annak javasolt mértékével egyetért.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Képviselő –testületének
51/2016.(V.25.) határozata
A II. Kvircedli Fesztivál támogatásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi Falunapok keretében
megrendezésre kerülő II. Kvircedli Fesztivált 170.000,- Ft-tal támogatja.
Felelős: Gerlinger Tibor
Határidő: Azonnal
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
52/2016.(V.25.) határozata
A II. Kvircedli Fesztivál nemzetiségi csoportjainak támogatásáról
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy a 2016. évi Falunapok keretében
megrendezésre kerülő II. Kvircedli Fesztivál nemzetiségi csoportjainak
fellépőit 300,- Ft/darab összegű italjeggyel támogatja.
Felelős: Gerlinger Tibor
Határidő: Azonnal
Stettner Attila alpolgármester:
Kéri, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat vállalja át Dr. Szekerczés Anna ügyvédnő
ügyvédi számlájának (677.000,- Ft) fele összegét, tekintettel arra, hogy az ügyvédi
tevékenység igénybe vételére a pusztavámi oktatási intézmények fenntartóváltása, a
nemzetiségi önkormányzat által történő átvétele miatt került sor.
Gerlinger Tibor elnök:
Javasolja a 338.500,- Ft összeget, az óvoda fenntartóváltása költségeire támogatásként átadni
Pusztavám Község Önkormányzatának.
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének jelen lévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatát hozza:
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő –testületének
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53/2016.(V.25.) határozata
Támogatási összeg átadása az óvoda fenntartóváltása költségeire
Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és úgy határozott, hogy 338.500,- Ft összeget az óvoda
fenntartóváltása költségeire támogatásként átad Pusztavám Község
Önkormányzatának.
Felelős: Gerlinger Tibor
Határidő: Azonnal
Több tárgy nem lévén Stettner Attila alpolgármester megköszönte a munkát, és a képviselőtestület ülését bezárta.
Kmf.

Stettner Attila
alpolgármester

Gerlinger Tibor
Elnök (PNNÖ)

Dr. Légrádi Gábor
jegyző

Emmerling Józsefné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Stettner Attila
Képviselő (PNNÖ), jegyzőkönyv hitelesítő
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