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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2014. július 29-én (kedden) 1400 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

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

Távol van:

Galambos István 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 6 fő
jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Oszlánczi Ignác és Sárkány Sándor képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti a nyilvános ülés napirendi pontjait:
1. Ecsegfalvi Óvoda intézményvezetői állásra beérkezett pályázat elbírálása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Egyebek
A képviselő-testület az előterjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
1. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda intézményvezetői állásra beérkezett pályázat elbírálása
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2014.(V.27.) KT. sz.
határozatában döntött az Ecsegfalvi Óvoda intézményvezetői állására vonatkozó pályázat
kiírásáról.
A pályázati kiírásra a pályázati határidőn belül 1 pályázat érkezett – Fülöp Erzsébet –
pályázótól, mely a kiírásban foglaltaknak megfelelt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törtvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés
f) pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése,
a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben
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foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési
intézmény vezetője felett.
A fenntartó a döntése előtt kikéri az intézmény alkalmazotti közösségének és a szülői
szervezetének véleményét.
A pályázat véleményezése megtörtént a véleményezési jogkörrel rendelkezők a pályázatot
támogatják. A véleményeket az előterjesztéshez mellékelem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértve, egyhangúlag 6 igen szavazattal
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:

-

41/2014.(VII.29.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalvi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására megbízás
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 2014. augusztus 1. napjától – 2019.
július 31-éig terjedő időszakra Fülöp Erzsébetet bízza meg az Ecsegfalvi Óvoda
intézményvezetői feladatainak ellátásával.
Fizetését az alábbiak szerint állapítja meg:
- Garantált illetmény:
248.259 Ft
- Intézményvezetői pótlék:
64.067 Ft
- Nehéz körülm. végzett pótlék.
16.017 Ft
- Kerekítés
-43 Ft
- Mindösszesen:
328.300 Ft
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
értelem szerint

2. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy 2014. augusztus 1től az Önkormányzat fogja ellátni a háziorvosi feladatokat.
Elmondja még, hogy korábban már tárgyalásokat folytattak a doktornő férjével a
berendezések átvételével kapcsolatban. Az önkormányzat a folyamatos működtetés érdekében
szeretné ezeket megvásárolni, de a 2014. évi költségvetésben erre betervezett összeg nincs,
ezért kérdezi a képviselő-testületet, hogy milyen javaslatuk van a megvásárlásra
vonatkozóan.
Köszönti a Kelemen és Vágó Bt. képviseletében megjelent Vágó Lajos urat, az elhunyt
doktornő férjét, és kéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet az orvosi rendelő
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berendezéseivel kapcsolatban, és kérdezi, hogy a vételár kiegyenlítése tekintetében tud-e
haladékot adni, vagy részletfizetést?
Vágó Lajos:
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Kelemen és Vágó Bt-t július 31. napjával megszünteti. Ezért
a Bt. tulajdonában lévő eszközök, berendezések megvásárlására addig van lehetőség. Azok a
berendezések,amelyek az Ő saját tulajdonát képezik, abban tud fizetési haladékot adni.
Az összeg, amelyért az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja az eszközöket 300.000,-Ft, ez
a BT. tulajdonát képezi. ( íróasztal, polc, számítógépasztal, vérnyomásmérő, EKG készülék)
A saját tulajdonát képező berendezések ára 100.000,-Ft, erre tud várni 1 hónapot.
Kovács Mária polgármester abban megkérdezi Vágó Lajostól, hogy a következő OEP
finanszírozás megérkezése után tudnánk kifizetni neki a 300.000,-Ft-ot, ennek időpontja
augusztus 4. Tudna-e ennyit várni?
Vágó Lajos:
Az ajánlatot elfogadja.
Kovács Mária polgármester megköszöni Vágó Lajosnak az ülésen való részvételt és a
tájékoztatást.
Ezt követően Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy
augusztus 16-án lesz a Falunap. Minden képviselőt és Jegyző Asszonyt is szeretettel várja.
Mivel több bejelentés nem hangzott el, így a képviselő-testület nyilvános ülését 14 óra 40
perckor bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
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polgármester
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Oszlánczi Ignác

Sárkány Sándor
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