Jegyzőkönyv
mely készült a 2012. június 21-én Nagyszentjánoson a Polgármesteri Hivatal dísztermében
17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak:
¾ a képviselő-testület tagjai közül Balázs Ildikó
Bedi Ferenc
Kránicz János
¾ Friderics Cecília polgármester
¾ Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző
Polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a testület határozatképes,
mivel 4 fő jelen van, sőt a rendeletalkotáshoz előírt minősített többséghez szükséges
létszám is megvan. A mai ülést a meghívóban javasolt napirenddel javaslom megtartani
egy kiegészítéssel: a 4. napirendi pont után a Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógiai
programjának, minőségbiztosítási programjának, szervezeti és működési szabályzatának
és házirendjének módosítását kellene jóváhagyni. Egyetért a testület a napirend
kiegészítésével? A döntés egyhangú igen.
Első napirendi pontunk a két ülés között végzett önkormányzati és szakigazgatási
munkáról szóló beszámoló, melyet most szóban részleteiben nem ismertetnék, csak
kiemelném az utóbbi az előző testületi ülés óta eltelt időszak legmeghatározóbb
eseményeit. Írásbeli beszámoló mellékelve. Van valakinek ezzel összefüggésben kérdése,
kiegészíteni valója? Úgy látom, nincs. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen,
köszönöm.
Következő napirendi pontunk a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Beszámoló mellékelve. Elfogadja a testület az elhangzott beszámolót? Igen, köszönöm.
Harmadik napirendi pontként következzék a Hunyadi Mátyás Általános Iskola
beszámolója, melyet a testület tagjai írásban is megkaptak. Felkérem Németh Tamásné
igazgató asszonyt, hogy röviden ismertesse az abban foglaltakat.
Németh Tamásné: Köszönöm a szót, mivel mindenkinek volt alkalma az előterjesztést
áttanulmányozni, csak egy-két adatot emelnék ki, majd ha van, a kérdésekre válaszolnék.
A statisztikai adatok tekintetében érdemi változás nincs, mert a faluból történő ki- és
beköltözések kiegyenlítik egymást. 19 fő sajátos nevelési igényű tanulónk van és egyelőre
jelentős a hátrányos helyzetű tanulók száma is. Ugyanakkor a felzárkóztatásukra irányuló
pályázatot lehet, hogy a következő évben már nem leszünk jogosultak benyújtani a
csökkenő létszámuk miatt. Az ezévi kompetenciamérésnél az eredmények javulására
számítunk, mert sok rossz munkamorálú gyerek távozott az iskola kötelékéből. A
tanévben folytatódott a TIOP, TÁMOP pályázatok bonyolítása, folytattuk a múzeumi
programunkat, mögöttünk van egy sikeres gyereknap és ebben az évben először napközis
tábort szerveztünk, hogy ezzel is segítsük a szülőket a gyerekek nyári szünetben történő
elhelyezésében. Pedagógusaink más területen is igyekeznek segíteni a családokat,
odafigyelnek a gyerekekre kiható családi problémákra is, és akár az ügyintézésben is
segítik a szülőket.
Balázs Ildikó: Képviselőként, szülőként, a Szülői Munkaközösség és az oktatásért felelős
Kulturális Bizottság elnökeként is köszönöm szépen a pedagógusok munkáját. Külön
köszönöm Nebehaj Károlyné Évának a könyvtár működtetését, nagyon jó visszajelzéseket
kapunk, hogy bő a kínálat, sok a program.
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Nebehaj Károlyné: köszönöm az elismerő szavakat, hadd dicsekedjek egy kicsit: havonta
tartunk ”Olvasni jó!”foglalkozásokat. Ennek keretében korosztályonként egy-egy könyvet
kellett elolvasni a tanulóknak az első és a második félévben. Majd mindegyik regényhez
három-három feladatlapot oldottak meg. Az első félévben 16 tanulóból 11-en értek el
maximális pontszámot, a többiek is csak pár pontot veszítettek. A második félévben 14-en
neveztek be. Közülük 10-en dolgoztak hibátlanul. 4-en egy – két ponttal maradtak le a
legügyesebbektől. Örömünkre szolgált, hogy a nyári fordulóba 26 diákunkat nevezhettem.
Egyre több felnőtt, középiskolás, felsőfokú oktatásban részt vevő olvasó igényét sikerült
kielégíteni a könyvtárközi kölcsönzés segítségével.
Jó lenne, ha jövőre is rendelkezésünkre állnak a kistérségi támogatás, amiből tovább
fejleszthetnénk a könyvtárunkat.
Polgármester: Sajnos egyelőre ebben a kérdésben még nem látunk tisztán, csak annyit
tudunk, hogy január elsejétől megszűnnek a kistérségi társulások, de a jogutódlásuk
kérdésben még nem ismert a végső megoldás.
Polgármester: Én is köszönöm a pedagógusok egészéves munkáját. A beszámoló – úgy
gondolom - jó üzenet a lakosság felé, sokkal látványosabbak az ezévi eredmények, sok a
tanulmányi verseny.
Németh Tamásné: Egy probléma megoldásában viszont szeretnénk együttgondolkodást,
illetve az Önkormányzat segítségét kérni. A sporteszközök tárolása nem megoldott, az
öltözőként használt terem igazából öltözésre sem alkalmas. Megfontolandó az udvari
tároló helyén egy szertár kialakítása.
Polgármester: Az öltözőbe javaslom fogasok beszerzését, azzal talán kulturáltabb
körülmények teremthetők.
Németh Tamásné: Van továbbá egy TÁMOP-os pályázati kiírás, amelynek keretében a
támogatási összeg 15 %-a erejéig eszköz, további 5 % erejéig sporteszköz pályázható.
Mivel további 2 testnevelés órát be kell vezetni, esetleg ennek a pályázatnak a keretében 24
hónapon át az úszást be lehetne tervezni.
Polgármester: Sajnos első hallásra azt kell mondjam, az önkormányzat cashflow-ja egy
újabb pályázat-előfinanszírozást nem bír el. A kifizetésekig komoly terhet ró ránk a
parképítéses pályázat, jövőre el kell kezdeni a park folytatásának megvalósítását és
májusig be kell fejezni, a Nagy Antal Fogathajtó elszámolására is csak augusztusban lesz
lehetőségünk és már belevágtunk egy óvodafejlesztéses pályázatba is. Meg kell vizsgálni,
hogy igényelhető-e előleg, és azt görgetve előfinanszírozható-e a projekt. Illetve jó lenne
végre tisztán látni az iskola jövőjét is.
Németh Tamásné: Mivel augusztusban van a benyújtás határideje, addig én tájékozódnék,
talán addigra az Önkormányzat is frissebb információkhoz jut. További probléma, amit
már írásban jeleztem, és szeretném, ha a testület állást foglalna a kérdésben, hogy a 3.
osztály termét tavaly nyáron a szülők társadalmi munkában rendbe tették. Sajnos az
osztályt most egy másik terembe kell költöztetnünk, és az lenne a kérdésem, hogy az új
termet rendbe rakathatjuk-e, illetve mekkora összeg áll e célból rendelkezésünkre.
Polgármester: Javaslom, hogy bruttó 200.000 Ft erejéig tegyük lehetővé a tanterem
felújítását, hiszen méltánytalan lenne, hogy annyi társadalmi munka után a gyerekek
rendezetlen körülmények között legyenek kénytelenek tanulni. Úgy látom a jelenlévő
képviselők támogatják ezt a javaslatot.
Van valakinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor
megköszönöm a pedagógusok munkáját, és szavazásra bocsátom a határozati javaslatot.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
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46/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.
Polgármester: A következő napirendi pont a Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító
okiratának módosítása. Felkérem Aljegyző Asszonyt az előterjesztés ismertetésére.
Aljegyző: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola alapító okiratának módosítását az
integrációs pedagógiai rendszer program bevezetése kapcsán 5/2012. (II.9.) határozatával
fogadta el a képviselő-testület annak érdekében, hogy az intézmény megfeleljen a
pályázati feltételeknek. A program bevezetése azonban az Iskola által ellátott feladatok
körének bővítését eredményezi, ami a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§
(9) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően olyan átszervezésnek minősül,
amelyre csak szorgalmi időszakon kívül, azaz július-augusztus hónapokban van mód.
Ennek megfelelően az alapító okirat módosításáról szóló határozatot vissza kellett vonni.
A 25/2012.(II.9.) határozat 2. pontja szerint a képviselő-testület egyidejűleg kötelezettséget
vállalt, hogy az integrációs pedagógiai rendszer működtetését az intézmény alapító
okiratában a szorgalmi időszakon kívül új feladatként megjeleníti. Az írásban kiküldött
előterjesztés mellékletét képezik a módosításokat tartalmazó, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratok.
Polgármester: Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Elfogadja a
testület az alapító okirat módosításáról szóló határozat-tervezetet?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
47/2012 (VI.21.) határozat
1. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv
2.számú mellékletét képezi) és egyidejűleg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola egységes
szerkezetű alapító okiratát (az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 3. számú
mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott
Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelkezéseket tartalmazó és az egységes szerkezetű
alapító okiratokat küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Következő napirendi pont a Hunyadi Mátyás Általános Iskola szervezeti és
működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja és minőségbiztosítási programja
módosításának jóváhagyása. Az anyagokat terjedelmi okok miatt csak elektronikusan
juttattuk el a képviselőkhöz. Pirossal vannak kiemelve a módosítással érintett
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szövegrészek. Megkérem Németh Tamásné igazgató asszonyt, hogy röviden ismertesse az
előterjesztést.
Németh Tamásné: A szabályzatok módosítását is az IPR bevezetése tette szükségessé, ki
kellett egészíteni a vonatkozó részeket, hangsúlyosabbá kell tenni a hátrányos helyzetű
tanulókkal kapcsolatos teendőket.
Polgármester: Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Elfogadja a
testület a szabályzatok módosításáról szóló határozat-tervezetet?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
48/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola
a) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét
képező tartalommal;
b) házirendjének módosítását jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képező tartalommal;
c) Pedagógiai Programjának módosítását jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képező
tartalommal;
d) Minőségirányítási Programja módosítását jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képező
tartalommal
jóváhagyja.
Polgármester: Végigértünk az Iskolát érintő napirendi pontokon, megköszönöm az Iskola
képviseletében megjelentek munkáját és a részvételüket. Most 5 perc technikai szünetet
rendelek el. A testületi ülés 18.30-kor folytatódik.
Polgármester: Megállapítom, hogy a testület létszáma változatlan, így határozatképes.
Folytatnánk a Tarka Lepke Óvoda beszámolójával. Felkérem Pap Tiborné óvodavezetőt,
hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.
Pap Tiborné: Köszönöm a szót, én sem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen az
előterjesztést a testület előzetesen megismerhette. Annyit tennék hozzá, hogy
szeptemberben 72 fővel indulunk, így a külön napirendi pontban szereplő csoportszám
növelése mindenféleképpen indokolt, már csak azért is, mert a vonatkozó szabályozás
szerint gyermekenként 2 m2 területet is csak három csoportos bontásban tudjuk
biztosítani.
Balázs Ildikó: Milyenek a tapasztalatok a korosztály szerinti bontással?
Pap Tiborné: Az eddigi tapasztalataink a korosztály szerinti bontással kapcsolatban
nagyon jók, kedvezőbb a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt. A kicsiknek több
babusgatásra van így lehetőségük, a korosztályuknak megfelelő foglalkozásokban
részesülhetnek és nem fogják vissza a nagyobbakat az iskolára való felkészülésben sem.
Az iskolai felkészítőnek nagy sikere volt, de a délutáni foglalkozásokkal zavarjuk a családi
napközisek délutáni pihenését, ezért a következő nevelési évben délelőttönként a
logopédia-teremben fogjuk személyre szabottan tartani.
Balázs Ildikó: És a korosztályos bontásnál hogy lesz, minden csoportot végigvisz az
óvónője, vagy lesz kiscsoportos, középsős és nagycsoportos óvónéni?
Pap Tiborné: Minden csoportot végigviszi az óvónő, mert ez a gyerekek biztonságérzetét
is erősíti, és lehetőséget ad az anamnézis elkészítésére, ami később az iskolának nagy
4

segítség. Óvodás korban a szülő még jobban emlékszik azokra a sajátosságokra, amik
később a gyerek fejlődését befolyásolják.
A beszámolót még kiegészíteném annyival, hogy sajnos ebben az évben a gyereknapi
kirándulásunkat tömeges vírusfertőzés miatt nem tudtuk megtartani. Illetve jövőre
nyelvoktatást, néptáncot tervezünk és nyertes pályázat esetén az Ayres terápiához
szükséges eszközökkel bővítenénk a felszerelésünket.
Polgármester: Van valakinek még kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs,
elfogadja a testület a beszámolót?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
49/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarka Lepke Óvoda jelen
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező beszámolóját elfogadja.
Polgármester: A következő napirendi pont a már elővetített csoportszám
meghatározásáról szóló előterjesztés, amit szintén írásban mindenki megkapott. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza a jogszabályi előírásokat, a létszámadatokat, a
részletes számításokat a létszámbővítés különböző módozatait illetően. Tekintve, hogy az
ezévi költségvetésünk eléggé cipőkanalas és nem tudjuk, hogy jövőre pontosan milyen
bevételekkel számolhatunk, javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatok közül a „B”-t fogadjuk el, ami 1 óvodapedagógus és 1 dajka felvételével számol.
Ennek a költségvonzatát sem lesz könnyű előteremteni. Elfogadja a testület a határozatot
az előterjesztés „B” verziójának megfelelően?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
50/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - férőhely hiány miatt - 2012/2013as nevelési évtől, azaz 2012. szeptember 1-től a Tarka Lepke Óvodában
1.) további 1 óvodai csoport indítását engedélyezi
2.) az óvoda létszámkeretét 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszámmal megemeli,
3.) a csoport működtetésére 2013-ra a következő évi költségvetés készítésekor a pénzügyi fedezetet
tervezi.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: 1-2.) pont: 2012. szeptember 1.
3.) pont 2013. évi költségvetési koncepció ill. költségvetés készítése
Polgármester: A következő napirendi pont a Tarka Lepke Óvoda alapító okiratának
módosítása. Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Aljegyző: Az Óvoda csoportszámának 2-ről háromra történő emelését és ezzel
összefüggésben az intézmény maximális létszámának változását az intézmény Alapító
Okiratában is át kell vezetni. Mindezeken túl a 2012. január 1-jén hatályba lépett
jogszabályi változások miatt aktualizálást igényelnek az alapító okirat bevezetőjében
hivatkozott jogszabályok; szintén a jogszabályi terminológia változása miatt módosítást
igényel az alapadatok tekintetében a „gazdálkodási jogkör” szövegrész, melynek helyébe
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„gazdálkodási besorolása” szövegrész lép és át kell vezetni a körjegyzőség létrejöttével
beállt jogutódlást is a feladatellátás tekintetében. A 2009-es szakfeladatok Alapító
Okiratban történő szerepeltetése az aktuális álláspont szerint nem szükséges, ezért ezek
törlésre kerülnek, a sajátos nevelési igényű gyermekek vonatkozásában a törvényi
definícióhoz képest szűkebb tartalommal kell meghatározni azon fogyatékosságok körét,
melyekre nézve az intézmény a jogszabály által előírt képesítésű személy általi
foglalkozást biztosítani tudja.
Polgármester: Van valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban? Nincs. Elfogadja a
testület az alapító okirat módosításáról szóló határozat-tervezetet?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
51/2012 (VI.21.) határozat
1. Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tarka Lepke Óvoda
alapító okiratának módosítását (az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv 9.számú mellékletét
képezi) és egyidejűleg a Tarka Lepke Óvoda egységes szerkezetű alapító okiratát (az egységes
szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi).
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviseletében és nevében a jóváhagyott
Módosító Okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot aláírja.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosító rendelkezéseket tartalmazó és az egységes szerkezetű
alapító okiratokat küldje meg Magyar Államkincstár Államháztartási Irodájához.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Megköszönöm az Óvodavezető Asszony munkáját és részvételét!
Következő napirendi pont a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2010. (XII.26.) rendelet módosítása. Felkérem az
Aljegyző Asszonyt, hogy röviden ismertesse.
Aljegyző: A GYŐRSZOL Zrt. által eredetileg előterjesztett díjjavaslat kapcsán, melynek
értelmében a rendelkezésre állási díj változatlanul hagyása mellett az ürítési díjat
biohulladék esetében 379 Ft-ról 418 Ft-ra, maradék hulladék tekintetében 433 Ft-ról 478
forintra kívánják emelni, 45/2012 (V.31.) határozatában Nagyszentjános Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy foglalt állást, hogy a Győrszol Zrt. díjemelési
javaslatát nem támogatja, szerényebb mértékű díjemelést azonban elfogadhatónak tart. A
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
21/2012. (V.31.) TT számú határozatában meghatározott, 400 ill. 460 Ft-os nettó díjtételek
ezen elvárásnak és a vonatkozó jogszabályi kritériumoknak is eleget tesznek.
Polgármester: Van valakinek kérdése a rendelet tervezetével kapcsolatban? Nincs.
Elfogadja a rendelet módosítását?
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet:
Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012 (VI.29.)
önkormányzati rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 10/2010. (XII.26.) rendelet módosításáról – 11. számú
melléklet szerint
Polgármester: Következő napirendi pontként az Óvoda beszámolójában már érintett
óvodafejlesztési pályázatban való részvételről kell dönteni. Ennek keretében egyébként is
szükséges szakmai képzésekre, a nevelési program átdolgozására, különböző családi és
szakmai rendezvényekre és 30 % erejéig eszközbeszerzésre kerülhet sor. A pályázatírásra
a Produktív Kft.-vel szerződünk, a pályázatírás költségei beépíthetőek, amennyiben nyer a
pályázat. Ha nem, akkor a működési tartalék terhére ennek forrását biztosítani kell. Van
ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Nincs.
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
52/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 100 %-os támogatottságú
TÁMOP - 3.1.11-12/2 pályázat kiírására pályázatot nyújt be. A pályázat megírására és a
projektmenedzsmentre a Produktív Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel köt szerződést, 149.000
Ft+ÁFA pályázatírási szolgáltatási díj kikötése mellett, melynek fedezetét a költségvetés működési
tartalékának terhére biztosítja.
Utasítja a Tarka Lepke Óvoda vezetőjét, hogy a pályázat szakmai előkészítését koordinálja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés, a pályázati dokumentáció és az ahhoz szükséges
nyilatkozatok aláírására.
Felelős:

szakmai előkészítésért Pap Tiborné óvodavezető
pályázat benyújtásáért: Friderics Cecília polgármester
Határidő: szakmai előkészítés: 2012. június 30.
pályázat benyújtása: 2012. július 10.
Polgármester: Rátérnénk az Egyebek napirendi pontra. Ennek keretében elsőként el kell
bírálni Csepi Lajosné Civil Alap terhére finanszírozandó kérelmét. A kérelmező a
Nefelejcs Nyugdíjas Klub osztrák Dunakanyarban tett kirándulása költségének felét kéri
támogatásként odaítélni. Egyetért a testület a kérelem teljesítésével?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
53/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csepi Lajosné pályázó részére a
nagyszentjánosi Nefelejcs Nyugdíjas Klub közössége számára szervezett ausztriai társasút
finanszírozására az ún. Civil Alap terhére 156.000 Ft támogatást ítél meg.
Felelős: Törökné dr. Csölle Katalin aljegyző
Határidő: 2012. június 30.
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Polgármester: A honlap üzemeltetésére új vállalkozót kell megbíznunk, mert a korábbi
üzemeltető kérte a szerződés felbontását. A Kraeta Kft. azonos pénzügyi feltételek mellett
vállalná a honlap-üzemeltetést, a vállalkozói szerződés tervezetét kiosztottuk. Támogatja a
testület a vállalkozói szerződés leírt feltételek szerinti megkötését?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
54/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a www. nagyszentjanos.hu községi
honlap átalakításával és karbantartásával a Kraeta Informatikai Kft.-t bízza meg. Felhatalmazza
Friderics Cecília polgármestert, hogy a 12. számú melléklet szerinti tartalommal a vállalkozási
szerződést megkösse.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: A következő kérdéskör, amiben dönteni kell, a gyepmesteri feladatok
ellátása. Jelenleg nem állunk szerződéses viszonyban a gyepmesteri teleppel, a kóbor
kutyák száma viszont egyre több. Tárgyaltam a z Emberek az Állatokért Alapítvánnyal,
ismerem a működésüket, több kóbor állatot beszállítottam már hozzájuk, és felelősséggel
mondhatom, hogy kulturált körülmények között tartják a befogadott állatokat,
gondoskodnak a féregtelenítésükről, ivartalanításukról és felelős gazdit keresnek
számukra. havi 12 694 Ft rendelkezésre állási díj, alkalmankénti 4.500 Ft kiszállási díj és
befogott állatonként 4.000 Ft ellátási díj ellenében vállalják a kóbor állatok befogását.
Balázs Ildikó: És bárki kihívhatja őket?
Aljegyző: Mivel Alapítványról van szó, magánszemélyek is igénybe vehetik a
szolgáltatásaikat, de csak saját költségükre, az Önkormányzat csak a hivatalból bejelentett
állatok befogásáért fizet majd.
Polgármester: Elfogadja a testület ezen feltételekkel a megállapodást?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
55/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok ellátásával
az Emberek az Állatokért Alapítványt bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy havi 12 694
forint rendelkezésre állási díj, alkalmankénti 4.500 Ft kiszállási díj és befogott állatonként 4000 Ft
ellátási díj kikötésével, 60 napos felmondási idővel a szerződést megkösse.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás tájékoztatott, hogy
megfelelő igény esetén, előreláthatólag 1.040 Ft/ha önrész biztosítása mellett a Magyar
Turizmus Zrt. támogatásával kémiai szúnyogirtást végeznének. Holnap vissza kell
jeleznünk, hogy ilyen feltételekkel igényelnénk-e. Őszintén szólva egyelőre nem látom
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drasztikusnak a helyzetet és nem tudom, hogy a kémiai gyérítés mennyire hatékony.
Egyébként a költségvetésben beterveztünk erre 250.000 Ft+ ÁFÁt.
Bedi Ferenc: Ha jól emlékszem korábban is két irtás volt szükséges, amiből csak az egyik
volt támogatott. Ha lehet, fogalmazzunk úgy, hogy szükség esetén vennénk csak igénybe
a gyérítést.
Polgármester: Elfogadja a testület ezen feltételekkel a határozatot?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
56/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község területén szükség esetén
szúnyoggyérítést kíván végeztetni 1.040 Ft/ha, azaz 115 440 Ft önrész biztosításával a
Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulással történő megállapodás keretében. Felhatalmazza
a polgármestert ezen feltételekkel a megállapodás megkötésére.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: A következő döntés igénylő kérdés a családi napközis pályázattal
kapcsolatos. A 43/2012 (V.31.) határozatunkat ki kell egészíteni arra vonatkozóan, hogy
Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségének ráeső részét előfinanszírozza. A
korábban e tárgyban küldött határozati minta erre vonatkozó rendelkezése nem volt
egyértelmű, mert utófinanszírozásról szólt, de már tisztáztuk, hogy a pályázati támogatás
megérkezéséig esedékes előfinanszírozás terheli az Önkormányzatot. Elfogadja a testület
a határozat ezirányú kiegészítését?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
57/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-2.4.5-12/1 pályázaton
való részvételéről szóló 43/2012 (V.31.) határozatát kiegészíti az alábbiak szerint:
„A Képviselő-testület vállalja, hogy a projekt költségének ráeső részét előfinanszírozza, a projekt
folyamatos működése érdekében a szükséges forrásokat átutalja a Győri Többcélú Kistérségi
Társulás számlájára.”
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: A következőkben költségvetési tárgyú kérdésekben kell dönteni, elsőként a
számunkra kellemesebb döntést hozzuk meg, az 1.748.768 Ft értékű pót állami támogatás
költségvetésen belüli helyéről kell dönteni. Javaslom az összeg általános működési
tartalékba helyezését. Elfogadja a testület a határozatot?
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Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
58/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.748.768 Ft pót állami támogatást
az általános működési tartalékba rendeli helyezni.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Az 1/3 hrsz-ú ingatlanon megvalósult park kivitelezésével egyidejűleg meg
kellett oldanunk a növények jövőbeni öntözését, ezért a közkútról külön vízmérővel olyan
öntöző rendszert fektettettünk le, amelynek négy csatlakozója valamelyikéhez 25 m-es
slagot kapcsolva a park bármely része locsolható. Ennek eszközigénye 317 500 Ft, melynek
kifizetését javaslom a működési tartalék terhére elrendelni. Egyetért a javaslattal a
testület?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
59/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés működési
tartalékának terhére számla ellenében az 1/3 hrsz-ú ingatlanon található park öntöző rendszerének
kivitelezésére 317 500 Ft kifizetését rendeli el.
Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: azonnal
Polgármester: Utolsó határozathozatalt igénylő kérdés az iskola érintésvédelmi és
tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok kijavítására a vállalkozó
kiválasztása. Kértünk három helyről árajánlatot, de úgy látom, nem azonos műszaki
tartalomra kaptuk őket. Mivel a tűzvédelmi hatóság határozatában augusztusi dátum
szerepel, amire a hibákat ki kell javítani, azt kérném, hogy a testület hatalmazzon fel arra,
hogy a hatósági előírások teljesítéséhez szükséges minimális műszaki tartalom mellett a
legolcsóbb árajánlatot adó vállalkozóval a szerződést megkössem. Egyetért a testület ezzel
a megoldással?
Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
60/2012 (VI.21.) határozat
Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola érintésvédelmi szabványossági és tűzvédelmi felülvizsgálata során feltárt, soron kívül
javítandó hibák kijavításával kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a hatósági előírások
teljesítéséhez szükséges minimális műszaki tartalom mellett a legolcsóbb árajánlatot adó
vállalkozóval a vállalkozási szerződést megkösse.
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Felelős: Friderics Cecília polgármester
Határidő: 2012. július 6.
Polgármester: Végezetül még pár aktualitásról szeretném tájékoztatni a testületet. A
harang ügyében a fejleményekről, miszerint püspöki engedéllyel a korábbi feltételek
szerint használható a harang, tehát a nem egyházi temetésben részesülőkért is szólhat,
kissé bonyolította a lélekharang készíttetésének kérdéskörét. A megrendelést csak úgy
tudnánk visszavonni, hogy az eddig felmerült költségeket nyilván ki kell fizetnünk - ez
pénzkidobás.
Balázs Ildikó: Egyetértek azzal, hogy az eddig felmerült költségek kifizetése mellett
visszamondani a megrendelést pénzkidobás.
Bedi Ferenc: Én is úgy gondolom, hogy ezzel a haranggal a közösség gyarapszik, a
templomtoronyban eleve két harangnak lett kialakítva hely.
Polgármester: Ráadásul a két harang hangja harmóniában lesz egymással, szépen fog
szólni. Javaslom, hogy annak idején, amikor majd a költsége felmerül, a farsangi bál
bevételét ajánljuk fel a finanszírozására, meg szerintem meg kell keresni a vállalkozókat,
illetve lehetőséget kell adni a magánszemélyeknek, hogy adományaikkal támogatni tudják
a készíttetését.
Kránicz János: A következő újságban közzé kell tenni az ezzel kapcsolatos tudnivalókat,
és a templomban el kellene majd helyezni az adományozók névsorát.
Polgármester: Úgy látom, ebben a kérdésben egységes a testület, akkor én megpróbálom a
harangszentelésre az egyház prominens képviselőjét meghívni, szerencsés esetben az
augusztus 20-i ünnepséggel egyidejűleg sor kerülhet a harangszentelésre is.
Ami az újság szerkesztését illeti, esedékes is a következő lapszám összeállítása. Mi
megkeressük az intézményvezetőket és a civil szervezeteket, hogy küldjék meg a
beszámolóikat. A szerkesztőnek küldendő nyers anyagot pedig körbeküldjük a testület
tagjainak.
Bizonyára mindenki értesült már róla, hogy Szabó Mihály augusztusban nyugdíjba vonul,
a megüresedő álláshelyét az óvodában megszüntetjük. Helyette a Polgármesteri Hivatal
állományához tartozó munkavállalót szeretnénk alkalmazni. A nyugdíjazásnak nem
tervezett plusz költségei vannak, ezért ebben az évben mindenképpen valamilyen
költséghatékony megoldást kell alkalmaznunk, meg kell vizsgálnunk, hogy a karbantartói
álláshoz tartozó munkaköri feladatok hogyan láthatók el a legolcsóbban. A kazán
karbantartása speciális szakértelmet kíván, ezért elképzelhető, hogy erre külön
megállapodást kell majd kötnünk. Egyébként páran már jelezték érdeklődésüket.
A belvízelvezető árokrendszer csatlakozási pontjánál a földtulajdonos Takács Balázs
halastó létesítését tervezi. A tervezője ismertette velünk a műszaki megoldást, ami a
kialakított övárkok áthelyezését igényli. Egyelőre nem tudjuk, hogy a tervek
realizálódnak-e és ha igen, mikor, de megvalósításukhoz természetesen csak akkor tudunk
hozzájárulni, ha a települési csapadékvíz befogadását és az új műszaki megoldás
engedélyeztetésének költségeit Takács úr magára vállalja.
A testületi ülés összehívása kapcsán felmerült, hogy egyrészt össze kell hangolni a nyári
szabadságolásokat, másrészt ha a testületi tagok ragaszkodnak az előterjesztések papír
alapon történő továbbításához, akkor az erre az évre jellemző rengeteg soron kívüli
döntést igénylő kérdés miatt nem tartható az SZMSZ-ben szabályozott eljárási rend.
Ezúton kérem a képviselőtársakat, hogy két héten belül juttassák el a hivatalba az szmsz
módosítására vonatkozó javaslatukat, hogy az alapján előterjesztés készülhessen. Illetve
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Förhéczné Fátyol Tímea képviselő asszony kérte, hogy júliusban tartsunk rendkívüli
testületit. Szeretném, ha ki tudnánk jelölni ennek a lehetőség szerint mindenkinek
megfelelő időpontját. Én hosszabb ideig július 14-24 között leszek szabadságon.
Kránicz János: Én is 20. után érnék rá.
Polgármester: Akkor javaslom a 27-ét, ha az mindenkinek megfelel.
Balázs Ildikó: Nekem jó.
Bedi Ferenc: Nekem is ez az időpont felel meg.
Polgármester: Akkor, ha tisztázódik, hogy milyen napirenddel, akkor július 27-re fogom
összehívni.
Jelezném, hogy június 26-án véradás lesz, jó lenne, ha minél többen elmennének. A
rendszeres véradók kaptak névre szóló értesítést.
Illetve a Felelős Border Collie Barátok Egyesülete közgyűlés tartása céljából szeretné
kibérelni a sportpálya öltöző épület közösségi helységét és a körülötte lévő füves területet.
Természetesen a center pálya szent, és nem is kutyás rendezvényről van szó, de persze
mivel kutyás gazdik jönnek, nem zárható ki, hogy kutyák is jelen lesznek.
További aktualitás, hogy hőségriadót rendeltek el, ami ránk nézve túl sok intézkedési
terhet nem ró. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az intézményvezetőknek továbbítottuk.
Tekintettel arra, hogy nem tudni biztosan, hogy az iskola állami irányítása az épület
tulajdonjogát hogyan érinti majd, szeretnénk a jelenleg egy helyrajzi számon található
óvodát, sportudvart és iskolát önálló ingatlanná nyilváníttatni.
Polgármester: Van valakinek esetleg kérdése, hozzáfűznivalója az elhangzottakhoz? Ha
nincs, akkor további napirendi pont hiányában a nyílt ülést 21.30-kor bezárom.

k. m. f.

Friderics Cecília
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
nevében és megbízásából
Törökné dr. Csölle Katalin
aljegyző

12

