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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. augusztus 28-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
16 / 2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelet a 2012. évi Költségvetésről szóló 3/2012. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
33/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű
végrehajtásáról

Képviselő-testületi

határozatok

34/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
35/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012. I. félévi beszámolójának elfogadásáról
36/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
37/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának elfogadásáról (egységes szerkezetben)
38/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv felülvizsgálatának
elfogadásáról
39/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés felülvizsgálatának
elfogadásáról
40/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej programról
41/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község tulajdonában lévő, forgalomképes, mezőgazdasági
művelésre alkalmas földterület földhaszonbérbe adásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. augusztus 28-án (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,
Csányi András képviselő, Galambos István képviselő, Oszlánczi Ignác
képviselő Sárkány Sándor képviselő, Willand Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Nagy Éva körjegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási főmunkatárs

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármestert és Csányi
András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi két napirendi pont felvételét:
Ecsegfalva Község Közbiztonsági helyéről tájékoztatás
Előadó: Szlovák Zsolt r. főhadnagy, őrsparancsnok
Iskolatej Program folytatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
A képviselő-testület a módosító indítvánnyal egyhangúlag 7 igen szavazattal egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a módosítással együtt a képviselő-testület
ülésének napirendjét:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Ecsegfalva Község Közbiztonsági helyéről tájékoztatás
Előadó: Szlovák Zsolt r. főhadnagy, őrsparancsnok
3. Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési előirányzatának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Az Önkormányzat 2012.évi I. féléves beszámolójának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
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5. ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Terv felülvizsgálatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés felülvizsgálatának elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
8. Iskolatej Program folytatásáról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. Önkormányzat tulajdonában lévő földterület bérbe adásra történő kijelölése
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek
A képviselő-testület az ülés napirendi pontjait egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta.

1. napirendi pont:
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kovács Mária polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést. ( Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

33/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul
vette.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: értelem szerint

2. napirendi pont:
Ecsegfalva Község Közbiztonsági helyéről tájékoztatás
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Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelent Oltyán Sándor r. alezredes urat,
Szlovák Zsolt r. főhadnagy urat és Lövei Sándor körzeti megbízott urat. Felkéri Szlovák
Zsolt urat, hogy amennyiben a beszámolóval kapcsolatban kíván hozzászólni, akkor azt tegye
meg.
Szlovák Zsolt r. főhadnagy, őrsparancsnok:
Köszönti a jelenlévőket. Szóbeli kiegészítése nincs a beszámolóval kapcsolatosan, úgy érzi,
hogy részletesen leírt mindent a tájékoztatóban.
Elmondja, hogy Lövei Sándor körzeti megbízottat sikerült többször Ecsegfalvára vezényelnie,
a 2010. évhez képest.
Bűnügyi helyzet tekintetében változás nem történt. Lopás, betörése lopás volt, ezekből volt
amelyek felderítésre kerültek.
Ezt követően részletesen ismerteti a tájékoztatót.
Kovács Mária polgármester:
Megköszöni a tájékoztatást.
A körzeti megbízottunk valóban egyre többet tartózkodik Ecsegfalván, de önkormányzatunk
azt szeretné, ha napi 8 órában tartózkodna a településen.
Köszönjük a rendőrségnek, hogy rendezvényeinket biztosították.
Kérdezi, hogy itt Ecsegfalván a robotzsaru rendszer kiépítéséhez adottak-e a tárgyi feltételek?
Az iskolások közlekedésének biztosítása érdekében az Árpád utcai járda felújításra került,
jelenleg folyamatban van.
Van egy szórakozóhelyünk, ahol az idén volt egy razzia., amelynek során megállapításra
került, hogy vélhetően drogszerű anyagokat találtak, illetve olyan személyek voltak jelen,
akik nem kívánatosak településünkön.
Sokszor kértük, hogy legyen egy akció a településünkön. Ez meg is történt, de úgy tudja, hogy
ismét fellángolóban van. Jegyzőasszony tájékoztatása szerint, úgy tudna hatékonyan eljárni,
ha Ő is részt venne ezekben az ellenőrzésekben, egy közös razzia alkalmával.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Végig fogják járni az összes vendéglátó egységet, a discón kívül is, de úgy lenne célszerű, ha
zenés, táncos rendezvények alkalmával is ellenőrzést tartanának.
Kovács Mária polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a térfigyelő kamera rendszer
kiépítésére benyújtott pályázatot októberben bírálja el a Belügyminisztérium.
Oltyán Sándor alezredes:
Volt tudomásuk arról, hogy sokan járnak ide Ecsegfalvára szórakozni, a körzeti megbízott is
jelentette ezt. Ezzel önmagában nincs semmi baj.
Ebbe az akciójukba senkit nem kívántak belevonni, hogy lássanak egy tiszta képet.
Bármelyik szervnek azt a törekvését, hogy önállóan hajtson végre ellenőrzést, azt nem
gátolják meg. Ha Jegyző asszony ki szeretne menni ellenőrizni, akkor nagyon szívesen ad
mellé egy-két rendőrt, és akkor nem ezt a típusú akciót hajtják végre.
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Ami számára furcsa, hogy a rendőrség felé száz irat érkezik, akkor mind a százra reagálni
kell. A Rendőrség megtette a bejelentésit több irányba, amire azt a választ kapták, hogy majd
ha ott leszünk, lépünk benne. Ez számára felfoghatatlan, hiszen ugyanazokból a
jogszabályokból dolgoznak.
A következő akciójukra terveznek több társszervet is bevonni.
A robotzsaru rendszer telepítése az új szabályzat megjelenésével egy időben, várhatóan 2013.
január 1-től meg fog történni.
A környező településeknek példát jelentett az az együttműködés, amelyet az önkormányzat
mutatott a rendőrséggel.
Úgy gondolja, hogy a körzeti megbízott kijárásával sem volt probléma, ezt üzemanyaggal is
tudták fedezni.
Ígéretet tesz arra, hogy a mezőgazdasági betakarítások időszakában még többet fog itt
tartózkodni a körzeti megbízott.
Kovács Mária polgármester megköszöni a szóbeli tájékoztatást és elfogadásra javasolja az
írásos előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
34/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közrend- és Közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Dévaványai Rendőrőrse által készített, a település közrend- és
közbiztonság helyzetéről szóló 2011.évi beszámolóját elfogadja.
3. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2012.évi költségvetési előirányzatának módosítása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az Oktatási
Szociális és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselő-testület számára.
Ezt követően ismerteti az előterjesztést.
( A jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, azt tegyék meg.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, így elfogadásra javasolja a
2012.évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata

4

Képviselő – Testületének
16 / 2012. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi Költségvetésről szóló 3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendeletet a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete tartalmazza.)

4. napirendi pont:
Az Önkormányzat 2012.évi I. féléves beszámolójának elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. a képviselő-testületet arról, hogy az
Oktatási Szociális és Gazdasági Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testület számára.
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
Véleménye szerint a költségvetés féléves teljesítése jónak mondható.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy 4 pályázatot adott be önkormányzatunk ebben az
évben, és ebből háromnak tudjuk az eredményét, mind a három pályázat nyert. Az egyik a víz
és csatornadíj szolgáltatás támogatására, a másik az ÖNHIKI pályázat, amelyen 1.506 ezer Ft
támogatást nyertünk. A harmadik pályázaton pedig „önkormányzati felzárkóztatási
támogatás” címen elnyertünk 6.477 ezer Ft-ot, egy MTZ traktor beszerzésére.
Csányi András képviselő:
Kérdezi, hogy ezt a traktor milyen célra lehet használni?
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző:
Mivel ez egy céltámogatás, ezért kizárólag a Startmunka program keretében lehet használni.
Kovács Mária polgármester:
Amennyiben nincs hozzászólás, a költségvetés féléves helyzetéről szóló beszámolót
elfogadásra javasolja. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelnyújtással szavazzon!
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
35/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
2012. I. félévi beszámolójának elfogadásáról
1. Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. I. félévi
költségvetésének módosított előirányzatát 208.635.708 Ft-ban határozza
meg.
2. A 2012. év I. félévének teljesített bevételét 118.848.839 Ft-ban állapítja
meg az 1. számú melléklet szerint.
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3. A 2012. év I. félévének teljesített kiadását 118.368.489 Ft-ban állapítja
meg a 2. számú melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
( A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 13.sz. melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Kovács Mária polgármester az 5. napirendi pontnak megfelelően ismerteti az ÁMK Alapító
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz.
melléklete tartalmazza.)
Kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak:

amennyiben a módosítással egyetértenek, kézfelnyújtással

A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
36/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet
5. § alapján Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatlan időre
alapított Általános Művelődési Központ költségvetési szervének 99/2011.(VIII.31.) Kt.
számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja:
Az alapító okirat 7) pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Alapító és fenntartó szerv(eik) neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
Az alapító okirat 11) pontja az alábbiak szerint módosul:
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony).

Az alapító okirat 14) pontja az alábbiak szerint módosul:
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14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:
- Ványai Ambrus Általános Iskola
címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2)
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 )
- Óvoda és Bölcsőde
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. (hrsz.: 3505)
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947)
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.: 415 )
Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
- Ladányi Mihály Könyvtár
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785)
- József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004)
- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896)
Az alapító okirat 18) pontja az alábbiak szerint módosul:
18. Felvehető tanulók száma:
Általános iskolai nevelés, oktatás:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
522 fő
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.
104 fő
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.
234 fő
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.
120 fő
Napközi otthoni ellátás:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.
.
Alapfokú művészetoktatás:
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.
5510 Dévaványa, Hajós u. 24.
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.
Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
Az alapító okirat 21) pontja az alábbiak szerint módosul:
21. Záró rendelkezések:
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220 fő
60 fő
120 fő
30 fő
269 fő
60 fő
60 fő
50 fő
50 fő
30 fő.
24 fő

Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2012. szeptember 1.
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az
alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.
Felelős:
Határidő:

-

A módosítás elfogadását követően Kovács Mária polgármester javaslatot tesz az ÁMK
Alapító Okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
37/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának elfogadásáról (egységes szerkezetben)
ALAPÍTÓ OKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. §-a, 8. §-a, 9. §-a, a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. § alapján Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan időre alapított intézményének alapító okiratát
a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiakban
f o g a d j a e l :
1. A költségvetési szerv neve:
Általános Művelődési Központ
Rövidített neve: ÁMK
2. A költségvetési szerv székhelye:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
3. Az intézmény OM azonosítója: 200980
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja az
óvodában alkalmazottak munkahelyi étkeztetését is.
Az intézmény az óvodai nevelés keretében ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek
közül a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a
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megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő a többi gyermekkel együtt nevelhető gyermekek óvodai nevelését is integrált
formában; valamint a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai nevelését.
Feladata az általános iskolai alapfokú nevelés-oktatás. Az általános iskolában a tanuló
az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül a
középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra és a pályaválasztásra, valamint a
társadalomba való beilleszkedésre. Az intézmény feladata továbbá a sajátos nevelési
igényű - a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő; a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek iskolai nevelése, oktatása integrált formában. A hátrányos helyzetű tanulók
felkészülését segítő foglalkozások, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
esélyteremtését szolgáló integrációs felkészítés szervezése. Ellátja a nevelési tanácsadó
szakvéleménye alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermekek nevelését, oktatását is. Az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység a
napközi-otthoni és tanulószobai ellátás, valamint az ecsegfalvi 5-8. évfolyamos
tanulók számára a dévaványai oktatási intézménybe történő naponkénti bejárás
megszervezése menetrend szerinti autóbuszjárattal. Feladata a gyógytestnevelés
ellátása az általános iskolai tanulókra vonatkozóan.
Feladata az alapfokú művészetoktatás.
A könyvtár: - gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja.
Közművelődési feladatok ellátása:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, megteremtése,
- a
település
környezeti,
szellemi,
művészeti
értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
Az intézmény feladata a nevelési tanácsadás és a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátása.
Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
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Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok szakfeladatrend szerint:
562912
óvodai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
562913
iskolai intézményi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
841907
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: 851011
óvodai nevelés, ellátás
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
óvodapedagógusok száma
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma
851012
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű ellátottak száma
852011
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma
852012
sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
852021
általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma
852022
sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Feladatmutató:
sajátos nevelési igényű tanulók száma
852031
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma
852032
alapfokú
művészetoktatás
képzőés
iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
pedagógusok száma
Feladatmutató:
tanulók száma
855911
általános iskolai napköziotthoni nevelés
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma
Teljesítménymutató: ellátásban részesülő tanulók száma
855912
sajátos nevelési igényű tanulók napköziotthoni nevelése
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856011
856012
856013
889101

910501

910121

910122

910123

931204
811000

Teljesítménymutató: sajátos nevelési igényű tanulók száma
pedagógiai szakszolgáltató tevékenység, nevelési tanácsadás
Teljesítménymutató: a szakszolgáltatást igénybe vevők száma
korai fejlesztés, gondozás
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma
fejlesztő felkészítés
Teljesítménymutató: a szolgáltatást igénybe vevők száma
bölcsődei ellátás
Kapacitásmutató:
férőhelyek száma tárgyév december 31-én
Feladatmutató:
az ellátást igénylők száma tárgyév során
összesen
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
közművelődési tevékenységek és támogatásuk
Kapacitásmutató:
férőhely függvényében a lehetséges
résztvevők maximális száma
Teljesítménymutató: látogatottság (fő)
Eredményességi mutató:
a látogatottság, a tevékenységre
fordított időt, a rendszeresség
gyakoriságának növekedése (%)
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Kapacitásmutató:
a dokumentumok tárolására szolgáló
tárolóhelyek nagysága (fm)
Feladatmutató:
a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves
könyvtermés
alapján
meghatározott,
beszerzendő dokumentumok száma (db)
Teljesítménymutató: könyvtári
állomány
gyarapodása
(db/kötet)
Eredményességi mutató:
az állomány teljessége a gyűjtőköri
szabályzat szerint
könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Kapacitásmutató:
a
feldolgozással,
raktározással
és
állományvédelemmel
foglalkozó
munkatársak száma (fő)
Feladatmutató:
a feldolgozásra beérkezett dokumentumok
száma (db)
Teljesítménymutató: a
feldolgozott,
ill.
restaurált
dokumentumok száma (db)
könyvtári szolgáltatások
Kapacitásmutató:
olvasótermek száma és a szolgáltató terek
nagysága (m2)
Feladatmutató:
a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő)
Teljesítménymutató: a használatok száma (online is) (alkalom +
db)
Eredményességi mutató:
használói (olvasói) elégedettség (110-ig terjedő skálán)
iskolai, diáksport-tevékenység és – támogatása
Feladatmutató:
résztvevők száma
építményüzemeltetés
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Feladatmutató:
Teljesítménymutató: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs.
5. Az intézmény működési köre:
általános iskolai nevelés-oktatás és óvodai nevelés tekintetében
működési területe: Dévaványa város és Ecsegfalva község
közigazgatási területe.
könyvtári ellátás, alapfokú művészetoktatás, közösségi művelődési
tevékenység, bölcsődei ellátás tekintetében: Dévaványa város
közigazgatási területe,
nevelési tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és egységes
pedagógiai szakszolgálat tekintetében: Dévaványa város, Ecsegfalva
község, Füzesgyarmat város és Bucsa község közigazgatási területe.
6. Irányító szervének neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
7. Alapító és fenntartó szerv(eik) neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
8. Felügyeleti szerv neve, székhelye:
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5510 Dévaványa, Hősök tere 1.
9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei általános iskola,
óvoda, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház, alapfokú művészetoktatási intézmény,
nevelési tanácsadó, egységes pedagógiai szakszolgálat.
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultsága:
Valamennyi előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik.
Pénzügyi – gazdasági feladatait saját gazdasági szervezete látja el.
10. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény vezetője az igazgató, akit nyilvános pályázat alapján, határozott időre
(legalább öt és legfeljebb tíz évre) szóló vezetői megbízás alapján Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg – Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testülete egyetértésével a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai alapján.
A megbízás előkészítése a Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Oktatási– Közművelődési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A pályázati
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eljárással kapcsolatos feladatokat Dévaványa város Jegyzője látja el. Az
intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Dévaványa város Polgármestere
gyakorolja.
11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottak jogviszonya lehet közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I.tv., egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó (megbízási jogviszony).
12. Az intézmény képviseletére jogosult: az intézmény igazgatója.
13. Számlavezetés:
Az intézmény pénzellátása városi kincstári finanszírozási rendszerben történik. Az
intézmény bankszámlát nem nyithat, önálló bankszámlával nem rendelkezhet.
Pénzeszközeit Dévaványa Város Önkormányzat költségvetési számlája alszámláján
köteles tartani.
14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:
- Ványai Ambrus Általános Iskola
címe: 5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8. (hrsz.: 1903)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12. (hrsz.: 1261/2)
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1. (hrsz.: 3858)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Általános Iskola
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14. (hrsz.: 483 )
- Óvoda és Bölcsőde
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2. (hrsz.: 2938)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. (hrsz.: 3505)
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947)
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.: 415 )
Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
- Ladányi Mihály Könyvtár
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785)
- József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004)
- Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
5510 Dévaványa, Bem u. 4. (hrsz.: 1896)
15. A feladatellátást szolgáló vagyon, az intézményi vagyonnal kapcsolatos
rendelkezési jogok:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a Dévaványa Város és
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete által rábízott, a székhelyen, az
intézményegységekben, a tagintézményben és a telephelyeken lévő épület ingatlan,
valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapítók tulajdonát
képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és
teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
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Az alapító önkormányzatok tulajdonában és az intézmény használatában lévő
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt. Az ilyen
vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata módosítása
vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű használatnak
megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az alapító önkormányzatok
vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelően – az alapító önkormányzatok képviselőtestületei döntenek.
Az intézmény a rendelkezésre álló helyiségeket meghatározott időtartamra bérletbe
adhatja. A bérletbe adásra akkor van lehetőség, ha az nem akadályozza az intézmény
alapfeladatainak ellátását.
Amennyiben a vagyonrendeletek erről nem rendelkeznek, az intézmény használatában
lévő ingatlanok hasznosítása (bérbeadása) érdekében kötött szerződések hatályának
maximált időtartama 1 év. Ezt meghaladó időtartamú szerződés megkötésére alapítói
jóváhagyás szükséges.
16. Évfolyamok száma:
Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegység évfolyamainak száma:
1-8. évfolyam,
Ecsegfalvi Általános Iskola tagintézmény évfolyamainak száma:
1-4. évfolyam,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység évfolyamainak száma:
előképző 1-2. évfolyam
alapfok 1-6. évfolyam
továbbképző 1-4. évfolyam
17. Az intézmény tagozata: az intézménynek tagozata nincs.
18. Felvehető tanulók száma:
Általános iskolai nevelés, oktatás:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
522 fő
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.
104 fő
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.
234 fő
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.
120 fő
Napközi otthoni ellátás:
5510 Dévaványa, Vörösmarty u. 6-8.
5510 Dévaványa, Szeghalmi u. 12.
5510 Dévaványa, Körösladányi u. 1.
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 14.
.
Alapfokú művészetoktatás:
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.
5510 Dévaványa, Hajós u. 24.
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.
5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.
Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.
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220 fő
60 fő
120 fő
30 fő
269 fő
60 fő
60 fő
50 fő
50 fő
30 fő.
24 fő

19. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2026/2027-es
tanévig felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, klarinét, trombita, zongora,
hegedű.
Népzene:
Hangszeres tanszakok: népi hegedű, citera.
Táncművészeti ágon: néptánc, társastánc.
Képző- és iparművészeti ágon: festészet.
Színművészeti – bábművészeti ágon: színjáték.
20. Művészeti ágak, tanszakok az alapfokú művészetoktatásban (2011/2012. tanévben
megkezdett képzésekre felmenő rendszerben):
Zeneművészeti ágon:
Klasszikus zene:
Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét.
Rézfúvós tanszak: trombita.
Billentyűs tanszak: zongora.
Vonós tanszak: hegedű.
Népzene:
Vonós és tekerős tanszak: népi hegedű.
Pengetős tanszak: citera.
Táncművészeti ágon:
Néptánc tanszak,
Társastánc tanszak.
Képző- és iparművészeti ágon:
Képzőművészeti tanszak,
Grafika és festészet tanszak.
Színművészeti-bábművészeti ágon:
Színjáték tanszak.
21. Záró rendelkezések:
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2012. szeptember 1.
A fentiekben nem részletezett kérdésekben az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok alapján kell módosítani és kiegészíteni. Az
alapító megbízza az intézmény vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elkészítésével, illetve módosításával.
Felelős:
Határidő:

-

6. napirendi pont:
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Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Terv felülvizsgálatának elfogadása
Kovács Mária polgármester a 7. napirendi pontnak megfelelően javaslatot tesz az Ecsegfalva
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terv
felülvizsgálatának elfogadására. (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete
tartalmazza.)
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
38/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Esélyegyenlőségi Program
elfogadásáról

Intézkedési

Terv

felülvizsgálatának

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dévaványa Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Program Intézkedési Terv felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
azonnal

7. napirendi pont:
Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés felülvizsgálatának elfogadása
Kovács Mária polgármester kezdeményezi az Intézményfenntartó Társulás Közoktatási
Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés felülvizsgálatának elfogadását.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
39/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közoktatási Esélyegyenlőségi
elfogadásáról

Helyzetelemzés

felülvizsgálatának

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DévaványaEcsegfalva Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés felülvizsgálatát elfogadja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
azonnal
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8. napirendi pont:
Iskolatej Program folytatásáról döntés
Kovács Mária polgármester az iskolatej program folytatását kezdeményezi. Ismerteti az
előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri, hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

40/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Iskolatej programról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola
Intézményegységének tanulói részére az „Iskolatej Programot” tovább
folytatja 2012. szeptember 10-től - 2012. december 14-ig, heti 1
alkalommal (szerda) történő iskolatej és heti 2 alkalommal (hétfő,
péntek) történő iskola kakaó szállítással.
Az „Iskolatej Program” folytatásának költsége a 2012. szeptember 10. 2012. december 14. közötti időszakban 599 fő általános iskolás tanulóra
vonatkozóan iskolatej 12 napra, 52,- Ft + 18% ÁFA összeggel számolva
373.776,- Ft + 18% ÁFA és iskola kakaó 24 napra 54,- Ft + 18% ÁFA
összeggel számolva 776.304,- Ft + 18% ÁFA, melynek önerejét
607.973,-Ft + 18% ÁFA-t a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés
általános működési tartalék terhére biztosítja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: 2012. szeptember 10-től értelemszerűen
9. napirendi pont:
Önkormányzat tulajdonában lévő földterület bérbe adásra történő kijelölése
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező 0422 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a haszonbérleti szerződés 2012.
szeptember 30-ával lejár.
A hasznosítás érdekében javasolja, hogy továbbra is adják bérbe, 5 éves időtartamra. A
bérbeadást javasolja ajánlattételi felhívás keretében meghirdetni.
Kéri, hogy amennyiben egyetértenek, szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
17

41/2012.(VIII.28.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község tulajdonában lévő, forgalomképes, mezőgazdasági
művelésre alkalmas földterület földhaszonbérbe adásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az
önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 0422 hrsz-ú, 2 ha 9742 m2
területű , szántó művelési ágú forgalomképes ingatlanát bérbeadás útján
kívánja hasznosítani.
Az önkormányzat a bérbeadást ajánlattételi felhívás útján rendeli
végrehajtani,
A képviselő-testület az ingatlan minimális bérleti díját 2,50 Ft/m2 árban
határozza meg. Ettől eltérő bérleti díjat az ajánlatokban csak pozitív
irányban lehet meghatározni.
Az ajánlattételre 15 munkanap áll rendelkezésre, 2012. augusztus 29-től
– 2012. szeptember 18-ig.
A képviselő-testület a termőföld ingatlant 2012. október 1. napjától –
2017. szeptember 30. napjáig kívánja bérbe adni.
A nyertes ajánlattevőt a képviselő-testület nevezi meg a soron következő
ülésén és ekkor adja meg felhatalmazását a szerződés megkötésére a
polgármester részére.
Határidő:
2012. szeptember 28.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
10. napirendi pont:
Egyebek

Kovács Mária polgármester első bejelentésében az Erzsébet utalvány rendszeres szociális
segélyként történő bevezetésének lehetőségéről ad tájékoztatást.
Ennek bevezetését nem támogatja, mivel a szociális ellátásban részesülők is a pénzük nagy
részét rezsi számlák kifizetésre használja fel.
Ezt követően a járások kialakításával kapcsolatos információkról tájékoztatja a képviselőtestületet. Elmondja, hogy most már végleg eldőlt, hogy Ecsegfalva a Gyomaendrődi
járáshoz fog tartozni. Ez több problémát is felvet. Bucsa – Ecsegfalva – Kertészsziget
körjegyzőségnek meg kell szűnni, mivel Bucsa és Kertészsziget a szeghalmi járáshoz fog
tartozni és jogszabály nem ad rá lehetőséget, hogy továbbműködjön. Ecsegfalvának egyetlen
lehetősége maradt, hogy Dévaványával alakítson ki közös Önkormányzati Hivatalt.
Felkereste Pap Tibor Dévaványa Polgármestere és Balogh Csilla Jegyző asszony az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozóan. Elképzelése szerint Ecsegfalva
Kirendeltségként működik tovább, lehetőleg a jelenleg itt dolgozók megtartásával.
18

Elmondja még, hogy a kistérségek is meg fognak szűnni, nem lehet tudni, hogy mit von maga
után.
Amennyiben az átalakítással kapcsolatosan több információ áll rendelkezésre, tájékoztatni
fogja a képviselő-testületet, illetve a szükséges döntéseket meg fogják hozni.
Következő bejelentésében elmondja, hogy a szilárd hulladék közszolgáltatási szerződés2012.
év végén lejár. A következő ülésre beterjesztésre fog kerülni a közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos előterjesztés.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 16 órakor bezárta.

k. m. 1. oldalon.

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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