Tarnaméra Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. június 20. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről
Hozott döntések:
Határozat száma
48/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat
49/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat
50/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat
51/2013.(VI.20.) önkormányzati határozat

Rendelet száma
-

Tárgy
Tarnaméra
és
Zaránk
közoktatási
intézményfenntartó társulás megszüntetése
Tarnaméra és Zaránk települések között
óvodai ellátásra kötendő feladat-ellátási
szerződés
Tarnamérai Napsugár Óvoda Alapító Okirat
módosítása
Az óvodai férőhely létszám átlépésének
fenntartói engedélyezése

Tárgy
-

Mellékletek: jegyzőkönyv, jelenléti ív, írásos meghívó és az ahhoz csatolt iratanyag,
előterjesztések, rendelet-tervezet, hozott döntések, rendeletek.

Jegyzőkönyv

Készült: Tarnaméra Község Önkormányzatának 2013. június 20. napján megtartott rendkívüli
képviselő- testületi üléséről
Jelen vannak:
Tímár László
Keresztesiné Ollári Anna
Kiss Ferenc
Molnár Andrásné
Somodi Mihály

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak, megjelentek:
Vargáné Tóth Márta
Sipos Renáta

körjegyző
jegyzőkönyvvezető

Tímár László polgármester:
Köszönti a megjelenteket és a meghívottakat. Megköszöni, hogy a testületi- tagok
hozzájárultak ahhoz, hogy az ülés hamarabb kezdődjön. Elmondja, hogy Bencze László és Dr.
Bessenyei Ákos képviselők igazoltan maradnak távol a képviselő-testületi ülésről.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár
Andrásné és Kiss Ferenc képviselőtársait kéri fel.
Megkérdi a testület tagjaitól, hogy megkapta-e mindenki a meghívót. Javasolja, hogy a
meghívóban megjelölt napirendi pontok szerint haladjanak.

1. napirendi pont: Tarnaméra és Zaránk közoktatási intézményfenntartó társulás
megszüntetése
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen az előkészületek már megtörténtek. Zaránk község
képviselő-testülete a tegnapi nap folyamán elfogadta a társulás megszüntetésére és a feladatellátási szerződésre vonatkozó határozati javaslatokat. Megkérdezi Vargáné Tóth Márta
jegyzőt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Nem kíván kiegészítéssel élni.
Tímár László polgármester:
Javasolja, a határozati javaslat elfogadását.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

48/2013. (VI.20.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő –testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta
és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bek.,83. § (5) bek., 84 §
(7) bek. valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bek. 6. pont, 146 § (1) bekezdésekben foglaltak alapján az alábbi döntést
hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Napsugár Óvoda
fenntartására vonatkozó „Tarnaméra – Zaránk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás”
társulási megállapodását 2013. június 30. nappal megszünteti.
2. A képviselő-testület a „Tarnaméra – Zaránk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás”
társulási megállapodását megszüntetéséről szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont: Tarnaméra és Zaránk települések között óvodai ellátásra kötendő
feladat-ellátási szerződés
Tímár László polgármester:
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen szintén szó volt erről. Megkérdezi Vargáné Tóth
Márta jegyzőt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az előző testületi-ülésen megbeszélteknek megfelelően a legegyszerűbb
feladat-ellátási szerződést készítette el.
Tímár László polgármester:
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

49/2013. (VI.20.) Önkormányzati határozat
Tarnaméra / Zaránk Község Önkormányzatának Képviselő –testülete az óvodai ellátásra
vonatkozó feladat-ellátási szerződés tervezetét megtárgyalta, és az alábbi döntést hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzata és Zaránk Község Önkormányzata - Zaránk település
kötelező feladatát képező óvodai ellátásra - feladat-ellátási szerződést köt 2013. július 01.
napjától. A képviselő-testület a határozat mellékletrét képező feladat-ellátási szerződést
jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont: Tarnamérai Napsugár Óvoda Alapító Okirat módosítása
Tímár László polgármestert:
Elmondja, hogy a jogszabályoknak megfelelően került nevesítve az óvoda, illetve a
módosításra kerültek a feladat-ellátási szerződéshez kapcsolódó pontok.
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a hármas pontban benne maradt egy hiba, a közoktatási törvény helyett a
köznevelési törvény értendő. Kéri a tisztelt képviselő-testületet, hogy így módon fogadja el a
határozati javaslatot.
Tímár László polgármester:
Javasolja, az alapító okirat módosításának elfogadását.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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50/2013. (VI.20.) Önkormányzati határozat

Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda intézmény
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot
hozta:
1. Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda
intézmény Alapító Okiratának módosítását, és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratot a határozat melléklete szerint 2013. július 01-i hatállyal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az alapító okirat
törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjék.

Felelős: Tímár László polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
 Az óvodai férőhely létszám átlépésének fenntartói engedélyezése
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy a testületi-ülés előtt kiosztásra került az előterjesztés. Elmondja továbbá,
hogy jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy az intézményfenntartó húsz százalékkal
eltérjen a törvényben meghatározott létszámtól. Elmondja továbbá, hogy az óvoda technikai
feltételei is adottak.

Kiss Ferenc képviselő:
Bízik benne, hogy ezek után megszűnik az, hogy tarnamérai gyermekeket utasítanak el
férőhely hiányában és elsősorban tarnamérai és zaránki gyermekeket vesznek fel az óvodába.
Amennyiben még ezek után is lesz férőhely a különböző szempontrendszerek alapján
felvehető a többi gyermek.
Tímár László polgármester:
Jogszabályok határozzák meg, hogy kit hogyan lehet és kell felvenni az óvodába.
Javasolja, az előterjesztés elfogadását.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással jelezze.
(szavazás)
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, és 0 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
51/2013. (VI.20.) Önkormányzati Határozat

Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete az Óvodai férőhelyekről szóló
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
1. Tarnaméra község önkormányzatának képviselő-testülete a 2013/2014-es nevelési évre az
előterjesztés alapján a Tarnamérai Napsugár Óvoda két csoportjában a maximális létszám 20
%-al történő átlépését engedélyezi, és a Tarnamérai Napsugár Óvoda intézményben az óvodai
férőhelyeket az alábbiak szerint határozza meg:
Pitypang csoport: 30 fő
Búzavirág csoport: 30 fő
Az óvodai engedélyezett férőhelyek száma 2013/2014-es nevelési évben: 60 fő.
2. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy ezen határozatban foglaltak szerint
gondoskodjék az óvodai csoportok szervezéséről.

Felelős: Molnár Andrásné intézményvezető
Határidő: értelem szerint
 a Hevesi Kistérségi Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
Vargáné Tóth Márta jegyző:
Elmondja, hogy az előterjesztés és mellékletei délelőtt kerültek kiküldésre.
Elmondja, hogy a társulás nem szűnik meg csupán a jogszabályi előírások miatt átalakul, ezért
vált szükségessé a Társulási Megállapodás felülvizsgálata és módosítása.
Tímár László polgármester:
Elmondja. hogy a feladatellátásban változás nem fog történni. Az orvosi ügyelet kapcsán
elmondja, hogy mostantól az önkormányzatok nem a társulásnak fogják utalni a pénzt, hanem
közvetlenül a Kft.-nek.
Kiss Ferenc képviselő:
Elmondja, hogy az idő rövidsége miatt nem volt lehetősége az anyag átolvasására, ezért
javasolja, hogy a soros ülésen tárgyalja meg a képviselő-testület.
A képviselő-testület tagjai egyetértenek a javaslattal.
Tímár László polgármester:
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Elmondja, hogy a Falunap szervezése folyamatban van, a soros ülésre elkészülnek a
költségvetések. Továbbra is várják a testületi tagok javaslatait, ötleteit.
Megköszöni a képviselők munkáját. Több hozzászólás, indítvány, javaslat nem volt, az ülést
15 óra 15 perckor bezárta.

k.m.f.

Tímár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Molnár Andrásné
képviselő

Kiss Ferenc
képviselő
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