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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014 június 24-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

H A T Á R O Z A T O K:
31/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva közrend- és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
32/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ványai Ambrus Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
33/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatójának elfogadásáról
34/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
35/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Vegyes háziorvosi körzet működtetéséről
36/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Háziorvosi tevékenység ellátására pályázat kiírásáról
37/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Alapító Okirat módosításának jóváhagyásáról
38/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ALAPÍTÓ OKIRAT módosításáról
39/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetbe foglalásáról
40/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő biztosítása
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. június 24-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
képviselő, Galambos István képviselő, Hegyi Ferencné képviselő, Sárkány
Sándor képviselő, Oszlánczi Ignác képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 7 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna alpolgármestert és Sárkány Sándor
képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. Ecsegfalva község 2013.évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló megtárgyalása
Előadó:Szlovák Zsolt r. fhdgy.
2. Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója szakmai
munkájáról
Előadó: Baloghné Berényi Erzsébet igazgató
3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény állami
fenntartásba vételével kapcsolatos tapasztalatokról
Előadó: Kepenyes András mb. igazgató
4. Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Balogh Csilla jegyző
5. Vegyes háziorvosi körzet működtetéséről döntés
Előadó:Kovács Mária polgármester
6. Ecsegfalvi Óvoda Alapító okiratának módosítása
Előadó:Kovács Mária polgármester
7. Egyebek

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet egyhangúlag 7 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
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Napirend előtt Kovács Mária tájékoztatja a képviselő-testületet arról a sajnálatos hírről, hogy
Vágóné Dr. Kelemen Margit Katalin háziorvosunk elhunyt.
Kéri a képviselőket, hogy egy perces néma felállással adózzanak emlékére.
1 perc szünet.
1.napirendi pont:
Ecsegfalva község 2013.évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámoló megtárgyalása
Kovács Mária polgármester
felkéri Szlovák Zsolt őrsparancsnok urat, hogy adjon
tájékoztatást a beszámolóval kapcsolatban.
Véleménye szerint nagyban javult a közbiztonság az előző évhez képest, ez köszönhető az
állandó rendőri jelenlétnek, valamint a kiépített kamerarendszer működésének.
Szlovák Zsolt r. főhadnagy, őrsparancsnok:
Ismerteti az írásos előterjesztést., amelyet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri, hogy amennyiben van valakinek kérdése, akkor tegye fel és válaszol.
Galambos István képviselő:
Tapasztalata alapján elmondja, hogy az Árpád utcai közlekedési utat gyalogos közlekedésre
használják, ami véleménye szerint balesetveszélyes. Arra kéri a Rendőrséget, hogy vagy
figyelmeztetéssel, vagy egyéb szankció alkalmazásával próbáljanak meg hatással lenni a
gyalogosokra, hogy a járdát használják.
Szlovák Zsolt:
Ígéretet tesz arra, hogy odafigyelnek a problémára, ellenőrzéseket fognak tartani a jelzett
útszakaszon.
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban, Kovács Mária
polgármester a beszámolót elfogadásra javasolja, Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

31/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló
elfogadásáról
Ecsegfalva
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály
Dévaványai Rendőrőrse által készített, Ecsegfalva község 2013.évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
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2. napirendi pont:
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatója szakmai
munkájáról
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Baloghné Berényi
Erzsébet az Általános Iskola igazgatónője egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az
ülésen. Ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmaz.
Az elkészített beszámolót nagyon részletesnek találja.
Kéri a képviselőket, hogy amennyiben egyetértenek a beszámolóban foglaltakkal,
kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
32/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ványai Ambrus Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ványai
Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményegység
szakmai munkájáról és az intézmény működéséről szóló beszámolóját
elfogadja.

3. napirendi pont:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatója a köznevelési intézmény állami
fenntartásba vételével kapcsolatos tapasztalatokról
Felkéri Kepenyes András urat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízott
igazgatóját, hogy adjon tájékoztatást.
Kepenyes András a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megbízott igazgatója:
Köszönti az ülésen jelenlévőket.
Elmondja, hogy az Általános Iskola fenntartását és működtetését a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ látja el. A karbantartás az Ő feladatuk, de beruházások végzése
az önkormányzat feladata.
Elmondja még, hogy a működtetési feladatokra rendelkezésre álló forrás csökkent, amely nem
fedezi a közüzemi számlákat sem. Reméli, hogy a Kormányzat ezt a problémát megoldja.
Kovács Mária megköszöni a kiegészítést és kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást
fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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33/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatójának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ szakmai munkájáról szóló tájékoztató
elfogadja.
4. naprendi pont:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Balogh Csilla jegyző:
Ismerteti az előterjesztést , valamint azokat a jogszabályokat, amelyek előírják az SZMSZ
meghozatalát.
Az SZMSZ a kötelező tartalmi elemek szerint készült el.
Kéri a képviselő-testületet, hogy vitassák meg, és fogadják el.
Kovács Mária polgármester a javaslattal egyetértve, kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
34/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Dévaványai
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
( A mellékletet a jegyzőkönyv 10. melléklete tartalmazza.)

5. napirendi pont:
Vegyes háziorvosi körzet működtetéséről döntés
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a háziorvosunk sajnálatos halála miatt vált
szükségessé e döntés.
Elmondja, hogy július 31-ig még a Kelemen és Vágó Bt. alkalmazásában Dr. Serester Zoltán
Bucsai háziorvos fogja ellátni a háziorvosi teendőket. Augusztus 1-től az önkormányzat veszi
át a működtetést. Az asszisztensi feladatokat továbbra is Pappné Tál Erika fogja ellátni,
augusztus 1-től közalkalmazottként. Erre az OEP finanszírozás fedezetet nyújt.
Elmondja még, hogy a betegellátásban nem lesz gond, mert a tartós helyettesítés meg lesz
oldva. A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Gyergyói László háziorvos látná el.
Ezt követően részletesen ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete
tartalmaz.
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Kéri a képviselő-testületet, hogy adja hozzájárulását a vegyes háziorvosi körzet tartós
helyettesítéssel történő ellátásához 2014. augusztus 1-jétől – 2015. június 30-ig terjedő
időszakban.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
35/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Vegyes háziorvosi körzet működtetéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a vegyes
háziorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátásához 2014. augusztus 1-jétől – 2015.
június 30-ig terjedő időszakban.
A tartós helyettesítési feladatokat Dr. Gyergyói László háziorvos látja el, hétköznap heti
tizenöt órában úgy, hogy a helyettesítés alatti rendelési idő a saját körzete rendelési idejét nem
érinti, amennyiben helyettesítési feladatait nem tudja ellátni úgy Dr. Kórizs Tamás és Dr.
Bencze Miklós háziorvosok helyettesítik.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
önkormányzat kötelező feladata zavartalan ellátása érdekében a vegyes háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő alapellátására a működési engedélyt kérje meg.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
vegyes körzet háziorvosi alapellátása jogerős működési engedély birtokában a finanszírozás
érdekében szerződést kössön a Békés Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztár
Szakigazgatási Szervével.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert határozatban foglaltak szerint járjon el.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző
értelem szerint

Ezt követően kéri a képviselő-testületet, hogy írjanak ki pályázatot háziorvos munkakör
betöltésére, 2015. július 1-től.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:

36/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Háziorvosi tevékenység ellátására pályázat kiírásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vegyes körzetben
háziorvosi tevékenység ellátására pályázatot ír ki.
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Pályázati felhívás
Ecsegfalva vegyes háziorvosi körzete
háziorvos
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5515 Ecsegfalva, Fő u. 84/2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vegyes háziorvosi körzethez tartozó lakosság ellátása az Ecsegfalva, Fő u. 84/2. sz. alatti
rendelőben.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadóak.
A pályázat feltételei:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet,
 cselekvőképesség,
 Orvosi egyetemi végzettség, a 4/2000. (II.25.) EüM rend. szerinti képesítés, a 2000.
évi II. tv. végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rend., 96/2003. (VII.15.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények, a pályázathoz kötelezően
csatolandó dokumentumok:
 az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,
 részletes szakmai önéletrajz,
 a háziorvos szakmai gyakorlat igazolására szolgáló nyilatkozatot,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 ha van, a praxisjogról vagy az engedélyezés feltételei fennállásáról szóló igazolás,
 a pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat
véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 pályázó nyilatkozata: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul.
 nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2015. július 1.
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A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának formája és helye:
A pályázatokat ajánlott levélpostai küldeményként, vagy személyesen lezárt borítékban
Polgármesternek címezve, egy eredeti példányban, Dévaványai Közös Önkormányzati
Hivatal Ecsegfalvi Kirendeltség (5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.) címére „Háziorvosi pályázat”
megjelöléssel és a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számmal ellátva ____/2014. kell
benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Polgármester nyújt a 66/487-100
telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Egészségügyi Közlöny
www.ecsegfalva.hu
Pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő képviselőtestületi ülés.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.
Felelős:
Határidő:

Balogh Csilla jegyző
értelem szerint

6. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda Alapító okiratának módosítása
Az Ecsegfalvi Óvoda Alapító okiratának Törzskönyvi nyilvántartás bejegyzésekor a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot.
Ennek megfelelően módosításra került az Alapító Okirat.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a módosításról döntsön.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
37/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 1-jei hatályba lépéssel
módosítja az Ecsegfalvi Óvoda alapító okiratát és jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljáráshoz
szükséges intézkedést tegye meg.
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Felelős:
Határidő:

Balogh Csilla jegyző
értelem szerint

Ezt követően kéri, hogy szavazzák meg az Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
38/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány
rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései alapján Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete a határozatlan időre alapított Ecsegfalvi Óvoda 30/2014.(V.27.) Kt. számú
határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja.
A módosítás oka:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 181. §-a alapján költségvetési szerv (Dévaványai Közös
Önkormányzati Hivatal) gazdálkodási besorolására vonatkozó bejegyzés nem szerepelhet
a létesítő okiratban, ezért törlésre kerül.
A módosítás hatálybalépése 2014. július 1.
A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
Az alapító okirat 12) pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
12. „mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
Az alapító okirat 19) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
19. Záradék:
Jelen alapító okirat 2014. július 1-jén lép hatályba.
Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a fentiekben nem részletezett kérdésekben a
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok
alapján készítése el.
Felelős:
Határidő:

-
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A következőkben a polgármester javaslatot tesz az Óvoda Alapító Okiratának egységes
szerkezetben történő elfogadására.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
39/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ALAPÍTÓ OKIRAT
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései,
valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján határozatlan időre
alapított Ecsegfalvi Óvoda alábbi alapító okiratát adja ki:

1. A költségvetési szerv neve: Ecsegfalvi Óvoda
2. Székhelye: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.
3. Az intézmény OM azonosítója: 2020585
4. Jogelődjének megnevezése, székhelye:
Általános Művelődési Központ
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
5. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 6. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen óvodai
ellátás.
6. Alaptevékenysége:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő
intézmény. Ellátja a gyermekek óvodai nevelését, a sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelését, az iskolai előkészítést. Az intézmény biztosítja az
óvodában alkalmazottak munkahelyi az óvodai és iskolai intézményi étkeztetést is.
Ha a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló szakértői véleményében a sajátos
nevelési igényt a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
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visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége, a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos
rendellenessége alapozza meg, azon a gyermek, a tanuló következő felülvizsgálatáig,
de legkésőbb 2015. szeptember 1-ig az egyéb pszichés fejlődési zavart (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavart) is érteni kell. Aki a 3.
életévét nem töltötte be, csak abban az esetben vehető fel, ha a harmadik életévét a
felvételtől számított fél éven belül betölti és minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető
Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése:
096010

óvodai intézményi étkeztetés

096020

iskolai intézményi étkeztetés

091110

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091120

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

7. Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
8. Illetékessége, működési köre: Ecsegfalva község közigazgatási területe.
9. Irányító szerv neve, székhelye:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
10. Alapító, fenntartó és működtető szervének neve, székhelye:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5515 Ecsegfalva, Fő u. 67.
11. Az intézmény típusa: óvoda
12. Pénzügyi – gazdasági feladatait Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal látja el a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről szóló
– az alapító által jóváhagyott – megállapodás alapján.
13. Vezetőjének kinevezési rendje:
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Az igazgatót nyilvános pályázat útján, a Képviselő-testület bízza meg a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7)
bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23. § előírásai szerint, határozott időre (legfeljebb 5 év) szóló vezetői megbízás
alapján. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Ecsegfalva Község
Polgármestere gyakorolja.
14. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, melyre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (pl.
megbízási jogviszony) az irányadó.
15. Az intézmény képviseletére jogosult: az igazgató.
16. Számlavezetés:
Az intézmény önálló fizetési bankszámlával rendelkezik, melyet az Ecsegfalva Község
Önkormányzata által választott hitelintézetnél kell megnyitni.
17. A feladatellátást szolgáló vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
Feladatellátást szolgáló vagyon a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részét
képező óvoda épülete 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. sz., Hrsz.: 415.
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll az alapító önkormányzat
által rábízott ingatlan, valamint az intézmény leltár szerint nyilvántartott eszközei és
az éves költségvetés szerinti pénzeszközök.
Az intézmény használatában lévő és a fentiekben részletezett, az alapító tulajdonát
képező ingatlan, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és
teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed ki.
Az alapító önkormányzat 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
önkormányzat vagyonrendeleteiben foglaltaknak megfelelően – az alapító
önkormányzat képviselő-testülete dönt.
18. Felvehető gyermek létszám: 40 fő
19. Záradék:
Jelen alapító okirat 2014. július 1-jén lép hatályba.
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Az alapító megbízza a szerv vezetőjét a fentiekben nem részletezett kérdésekben a
költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a vonatkozó jogszabályok
alapján készítése el.
Felelős:
Határidő:

-

7. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program
önerő igazolásához meghozott 5/2014.(I. 28.) KT. határozat módosítása vált szükségessé a
1186/2014.(III.28.) Kormányhatározat alapján.
Ismerteti az előterjesztést, amelyet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmaz.
Kéri a képviselőket, hogy az előterjesztés szerinti határozati-javaslatot fogadják el.
A képviselő-testület egyhangúlag 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
40/2014.(VI.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” önerő biztosítása
Ecsegfalva Község Képviselő-testülete dönt arról, hogy az 5/2014.(I.28.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja, – a határozat módosítással nem érintett pontjainak a
változatlanul hagyásával:
Elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott nagyprojekt
önerejének igazolását, az alábbiak szerint:
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek az 1746/2013.(X. 17.) [Támogatási szerződés 1. sz. módosítása] és az
1937/2013.(XII. 13.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 2. sz. módosítása],
továbbá 1186/2014.(III. 28.) Korm. határozatnak [Támogatási szerződés 3. sz.
módosítása], megfelelően a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a
Támogatási szerződés 3. sz. módosításával megegyezően: 38.060.344.909,- Ft. A
támogatás mértéke a projekt elszámolható nettó összköltségének a 88,967950% –a, de
legfeljebb 33.861.508.628,- Ft.
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A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész mindösszesen:
4.198.836.281,- Ft, amelynek 100% –ára a projektben részt vevő hatvanhat önkormányzat a
BM EU Önerő Alap támogatását kívánja igénybe venni.
1/ kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 azonosító
számú projekt rá jutó önkormányzati önrész összegét a 2014. és a 2015. évi költségvetési
rendeletében az alábbiak szerint elkülöníti.

Ecsegfalva
Község
Önkormányzata

Az önkormányzatra jutó
összes saját forrás (forint)

2014. év
(forint)

2015. év
(forint)

10.497.091

7.028.104

3.468.987

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Kovács Mária polgármester

Mivel több bejelentés nem hangzott el, így a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 40
perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária

Balogh Csilla

polgármester

jegyző

Gaál Marianna

Sárkány Sándor

jegyzőkönyv-hitelesítő

jegyzőkönyv-hitelesítő
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