108-24/2012.ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. december 11-én (kedden) 1300 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
21/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról
és az igénylés feltételeiről
22/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet a tiltott közösségellenes magatartásokról,
valamint a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
H A T Á R O Z A T O K:
81/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos
megállapodás megkötéséről
82/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
a Regionális víziközmü vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
83/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fogorvosi állás betöltéséről
84/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lakossági szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosításáról
85/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Csökmő Nagyközség csatlakozásáról a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társuláshoz
86/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás megkötéséről
87/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának módosításáról
88/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának elfogadásáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2012. december 11-én (kedden) 1300 órakor megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van: Galambos István 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 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Hegyi Ferencné és Oszlánczi Ignác

képviselőt.

A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
1. Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételére vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. A Regionális víziközmü vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló
megállapodás elfogadása
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt. vállalkozó szerződésének felmondása, új szolgáltató
kiválasztására pályázati felhívás kiírása
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntés, az új szolgáltató
kiválasztásáig történő átmeneti időszakra
Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Csökmő Nagyközség csatlakozási szándékának elfogadása a Szeghalom Többcélú
Társuláshoz
7. Tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012.(V.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
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8. Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó
módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
9. ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
10. Egyebek

Társulás

Társulási

Megállapodás

A képviselő-testület az előterjesztett napirenddel egyhangúlag, 6 igen szavazattal egyetért.

1. napirendi pont:
Köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételére vonatkozó megállapodás megkötéséről
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy elfogadásra került a
köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos törvény. Tekintettel arra, hogy
Ecsegfalva 5000 fő lélekszám alatti település, így nekünk kötelező az intézményünk
működtetését átadni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.
Az óvoda továbbra is marad kötelező feladatként az önkormányzatnál.
A tankerület vezető tájékoztatása szerint az alsó tagozat továbbra is marad Ecsegfalván, míg a
felső tagozatosok Dévaványára járnak.
Az intézmény átadásra vonatkozó megállapodást a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a megállapodás megkötésére, az előterjesztés szerint.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
81/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos
megállapodás megkötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
megállapodás megkötésére.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
2012. december 15.
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2. napirendi pont:
Szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy szociális tűzifa
pályázaton kapott önkormányzatunk 57 m3 fát. Rendelet-tervezetet készítettünk, a szociális
célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről. Elfogadásra javasolja az
előterjesztés szerint.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:

Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifára való jogosultságról,
és az igénylés feltételeiről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete tartalmazza.)

3. napirendi pont:
A Regionális víziközmü vagyon tulajdonjogi helyzetének rendezéséről szóló megállapodás
elfogadása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
82/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja A REGIONÁLIS
VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL szóló
megállapodást az alábbiak szerint:
Az Ivóvízminőség-javító program megvalósulását követően létrejövő Regionális
víziközmű-rendszer vagyonának felosztását az alábbi tulajdoni részarányokkal fogadja
el a képviselőtestület:
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Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Önkormányzat neve
Almáskamarás Községi Önkormányzat
Békés Város Önkormányzata
Békéscsaba M. J. V. Önkormányzata
Bélmegyer Község Önkormányzata
Bucsa Község Önkormányzata
Csabaszabadi Községi Önkormányzat
Csanádapáca Községi Önkormányzat
Csárdaszállás Községi Önkormányzat
Csorvás Város Önkormányzata
Dévaványa Város Önkormányzat
Doboz Nagyközség Önkormányzat
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Gerendás Községi Önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyula Város Önkormányzata [Városerdő]
Kamut Község Önkormányzata
Kertészsziget Község Önkormányzat
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat
Kétsoprony Község Önkormányzata
Körösladány Város Önkormányzat
Köröstarcsa Község Önkormányzata
Körösújfalu Községi Önkormányzat
Kötegyán Község Önkormányzat
Lőkösháza Község Önkormányzat
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat
Méhkerék Község Önkormányzata
Mezőberény Város Önkormányzat
Mezőgyán Község Önkormányzat
Murony Község Önkormányzat
Nagykamarás Község Önkormányzat
Okány Község Önkormányzat
Pusztaottlaka Községi Önkormányzat
Sarkad Város Önkormányzat
Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata
Szabadkígyós Község Önkormányzat
Szeghalom Város Önkormányzat
Tarhos Község Önkormányzata
Telekgerendás Községi Önkormányzat
Újiráz Községi Önkormányzat
Újszalonta Község Önkormányzat
Vésztő Városi Önkormányzat
Zsadány Község Önkormányzat
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tulajdoni részarány
/10.000-ed arányban
kifejezve
34
927
3.794
45
60
11
115
22
220
355
183
37
277
44
589
9
49
14
157
47
327
109
19
59
76
38
104
460
43
54
57
95
16
469
63
120
432
40
68
23
4
270
65

Mindösszesen:

10.000

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a fenti megállapodást tartalmazó
szerződés aláírására, ill. feljogosítja, hogy a vagyonrendezés ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéséhez szükséges fenti tulajdoni részarányokat tartalmazó megállapodást
aláírja.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
4. napirendi pont:
Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Bt. vállalkozó szerződésének felmondása, új szolgáltató
kiválasztására pályázati felhívás kiírása
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dr. Barta Kálmán
fogorvos 2012. december 31. napjával felmondta a vállalkozási szerződését.
Úgy gondolja, hogy 60 nappal korábban szólnia kellett volna,így véleménye szerint csak
2013. január 31-ével tuják elfogadni a felmondását. Amennyiben azonnal kiírjuk a pályázatot,
akkor sem tudjuk február 1. előtt alkalmazni. Az OEP finanszírozás összege kb. 250-300 ezer
forint volt havonta, amely úgy gondolja, hogy nem kevés. Ezentúl útiköltség térítést s kapott.
Javaslatot tesz az előterjesztés szerinti pályázati felhívás közzétételére.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
83/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Fogorvosi állás betöltéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete Dr. Barta
Kálmán fogorvos vállalkozási szerződésének felmondását 2013. január
31. napjával tudja elfogadni.
A képviselő-testület pályázat kiírását határozza el a megüresedett
fogorvosi állás vállalkozásban történő betöltésére, e határozat 1. sz.
melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács Mária polgármester
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( A határozat 1. sz. mellékletét a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete
tartalmazza.)

5. napirendi pont:
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötéséről döntés, az új szolgáltató
kiválasztásáig történő átmeneti időszakra
Kovács Mária polgármester elmondja, hogy a Békés Manifest Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződés 2012. december 31-én lejár. Korábban döntött a képviselő-testület arról, hogy új
szolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatására van szüksége. Időközben az új
hulladékgazdálkodási törvény életbe lépett, ezáltal már nem kötelező kiírni a közbeszerzési
eljárást. Mivel a Gyomaszolg. Kft. még nem adta meg a hulladék befogadó nyilatkozatot,
ezért még nem került kiírásra a közbeszerzési eljárás.
A szolgáltató kiválasztásának elhúzódása miatt javasolja, hogy a jelenlegi szolgáltatóval még
fennálló szerződés hosszabbítsák meg két hónapra.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
84/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Lakossági szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás biztosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági
szilárdhulladék szállítási közszolgáltatás folyamatos biztosítása
érdekében 2013. január 1-től – 2013. február 28-ig tartó átmeneti
időszakra szerződést kíván kötni a Békés Manifest Kft-vel.
Megbízza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Kovács Mária polgármester
6. napirendi pont:
Csökmő Nagyközség csatlakozási szándékának elfogadása a Szeghalom Többcélú
Társuláshoz
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Csökmő Nagyközség
csatlakozni kíván a Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz.
A csatlakozáshoz a Társulás minden tagjának nyilatkoznia kell a társulási szándék
elfogadásáról.
Kéri a képviselő-testület véleményét.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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85/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Csökmő Nagyközség csatlakozásáról a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társuláshoz
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul
ahhoz, hogy 2013. január 01-től Csökmő Nagyközség teljes jogú tagja
legyen Szeghalom Kistérség Többcélú Társulásnak.
7. napirendi pont:
Tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012.(V.30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Kovács Mária polgármester felkéri Dr. Nagy Éva körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet.
Dr. Nagy Éva körjegyző:
Elmondja, hogy az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI.14.) AB határozatában a közterület
életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más
törvényi rendelkezések megsemmisítéséről döntött.
Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 51. § (4) bekezdése, valamint
143.§ (4) bekezdés e) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. A megsemmisített
törvényi rendelkezések a határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét követő napon,
2012. november 15-én hatályukat vesztették.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért
Felelős Államtitkára álláspontja az, hogy a helyi önkormányzatoknak a tiltott,
közösségellenes magatartásokat szabályozó önkormányzati rendeletüket hatályon kívül kell
helyezni.
Fentiek miatt szükségessé vált önkormányzatunk 11/2012. (VI. 1.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezése.
Kovács Mária polgármester javaslatot tesz a tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint
a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló 13/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Kéri a képviselő-testületet, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
22/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete
A tiltott közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott közösségellenes magatartás
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 13/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendeletet a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete tartalmazza.)
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8. napirendi pont:
Dévaványa – Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést.(A jegyzőkönyv 10. sz. melléklete
tartalmazza.)

Javasolja a Dévaványa- Ecsegfalva Intézményfenntartó Társulási megállapodás módosítását.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
86/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás megkötéséről
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dévaványa Város
Önkormányzat Képviselő-testületével társulási megállapodást köt –
határozatlan időre – az Általános Művelődési Központ közös
intézményként történő fenntartására vonatkozóan.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírásával.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a társulási megállapodást,
aláírást követően a Békés Megyei Kormányhivatal részére küldje meg.
Felelős: Kovács Mária polgármester
dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő:
15 napon belül
Melléklet:
1 db Társulási Megállapodás

9. napirendi pont:
ÁMK Alapító Okiratának módosítása
Kovács Mária polgármester javasolja az ÁMK Alapító Okiratának módosítását az
előterjesztés szerint. ( A jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza.)
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
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87/2012.(XII.11.) 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 37/2012.(VIII.28.)
Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja:
Közfeladat átadással és jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
A módosítás oka:
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2. §
(1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal
módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétől állami
feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító
okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétől kizárólag önkormányzati feladatot
lásson el.
A Törvény 4. § (2) bekezdése alapján az általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú
művészetoktatás és pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában közfeladat-ellátás átadására
kerül sor 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számára.
A Törvény 5. § (1) bekezdése alapján a Központ alapító okiratát az irányító szerve 2013.
január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a többcélú intézmény 2013. január 1-jétől
állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatot ellátó intézményegysége a
Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti
önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeként működjön. Az
intézményegység azon többcélú intézmény OM azonosítóját kapja meg, amely 2012.
december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati fenntartó átszervezett többcélú
intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is ellát, új OM azonosítót kap.
A Törvény 6. § (1) bekezdése alapján az intézményegységek tekintetében 2013. január 1jétől a fenntartói jogokat – a Törvényben meghatározott kivételekkel – a Központ
gyakorolja.
A Törvény 6. § (3) bekezdése alapján az intézményegységek tekintetében a 2013. január 1jén állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatokkal kapcsolatosan 2013. január
1-jén folyamatban lévő ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe a Központ
lép. Ugyanezen szakasz (5) bekezdése alapján a működtetésre vonatkozó jogok és
kötelezettségek tekintetében a működtető települési önkormányzatot vagy az általa e célra
alapított, fenntartott költségvetési szervet kell jogutódnak tekinteni. Az intézménnyel
létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó tanulói
jogviszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény
jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. § (1) bekezdése szerint létrehozott jogi
személyiséggel rendelkező nevelési-oktatási intézmény. A Törvény 7. § (1) bekezdése
alapján a közfeladat-ellátás átadás – a Törvényben foglalt kivétellel – nem érinti az
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intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb
vezetői, vezetői megbízását.
A fentiekben leírtak okán az alapító okirat következő pontjai az alábbiak szerint
módosulnak:
Az alapító okirat 2) pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A költségvetési szerv székhelye:
5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2.
Az alapító okirat 3) pontja az alábbiak szerint módosul:
3. Az intézmény OM azonosítója: _____________
Az alapító okirat 4) pontja az alábbiak szerint módosul:
4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési tevékenység, muzeális
intézményi és könyvtári ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti bölcsődei ellátás.
Feladata az óvodai nevelés, az óvodai neveléshez kapcsolódóan a gyermekek
szakszerű felügyelet melletti ellátása napközis rendszerben. Az intézmény biztosítja
az óvodai ellátottak és 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
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 iskolai intézményi étkeztetés.
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,
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- 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.

Múzeumi tevékenység ellátása:
a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a
gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása,
feldolgozása, nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári
megőrzése, megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és
időszakos kiállítások szervezése.
Szakágazat száma: 852020 óvodai nevelés
-

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

562917

munkahelyi étkeztetés
Feladatmutató:
ellátást igénylők száma
Teljesítménymutató: ellátottak száma

811000

építményüzemeltetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

841907

önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: 11

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:

889101

sajátos nevelési igényű ellátottak száma

bölcsődei ellátás
Kapacitásmutató:
én
Feladatmutató:

férőhelyek száma tárgyév december 31-

az ellátást igénylők száma tárgyév során
összesen
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
910121

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
910122

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)
910123

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
(1-10-ig terjedő skálán)
910201

múzeumi gyűjteményi tevékenység
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Feladatmutató:

feldolgozott és feldolgozatlan állomány
nagysága
Teljesítménymutató: éves gyarapodás nagysága
910202

múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
Feladatmutató:

tudományos feldolgozó és publikációs
tevékenység éves munkaidőalapja
Teljesítménymutató: az év során megjelent tudományos és
ismeretterjesztő kiadványok száma

910203

múzeumi kiállítási tevékenység
Feladatmutató:
a meglévő állandó kiállítások száma
Teljesítménymutató: időszaki kiállítások száma

910204

múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Feladatmutató:
a megszólítani kívánt közösség nagysága
Teljesítménymutató: a programok és résztvevőik éves száma

910501

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 (%)
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs.
Az alapító okirat 5) pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Az intézmény illetékessége, működési köre:
óvodai nevelés tekintetében működési területe: Dévaványa város
és Ecsegfalva község közigazgatási területe.
könyvtári ellátás, közösségi művelődési tevékenység, bölcsődei
ellátás muzeális intézményi feladat tekintetében: Dévaványa város
közigazgatási területe.
Az alapító okirat 9) pontja az alábbiak szerint módosul:
9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde,
könyvtár, művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény.

Az alapító okirat 14) pontja az alábbiak szerint módosul:
14. Intézményegységei, tagintézményei, telephelyei:
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-

Óvoda és Bölcsőde
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. (hrsz.: 3505)
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947)
5510 Dévaványa, Kossuth L. 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
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004)

-

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795)
Telephelye: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (hrsz: 2034)

Az alapító okirat 16) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16. Felvehető gyermek létszám:
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

60 fő

5510 Dévaványa, Hajós u. 24.

60 fő

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.

50 fő

5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

50 fő

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.

30 fő.

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

24 fő

Az alapító okirat 17) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
17. Záró rendelkezések:
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2013. január 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.
Az alapító okirat 18), 19), 20) és 21) pontjai törlésre kerülnek.
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Felelős:
Határidő:

-

Ezt követően a polgármester javaslatot tesz az ÁMK Alapító Okiratának egységes
szerkezetben történő elfogadására.
Kéri, hogy szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
88/2012.(XII.11.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
ÁMK Alapító Okiratának elfogadásáról
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 nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) 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, Eötvös J. u. 2.
3. Az intézmény OM azonosítója: ______________
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 iskolai intézményi étkeztetés.
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.

Múzeumi tevékenység ellátása:
a múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapítása, valamint a
gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárása,
feldolgozása, nyilvántartásba vétele, rendezése, gondozása, raktári
megőrzése, megelőző állagvédelme, restaurálása; állandó és
időszakos kiállítások szervezése.
Szakágazat száma: 852020 óvodai nevelés
-

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
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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:

889101

sajátos nevelési igényű ellátottak száma

bölcsődei ellátás
Kapacitásmutató:
én
Feladatmutató:

férőhelyek száma tárgyév december 31-

az ellátást igénylők száma tárgyév során
összesen
Teljesítménymutató: az ellátottak száma éves átlagban
910501

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 (%)
910121

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
910122

könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Kapacitásmutató:
Feladatmutató:
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a feldolgozással, raktározással és
állományvédelemmel
foglalkozó
munkatársak száma (fő)
a
feldolgozásra
beérkezett
dokumentumok száma
(db)

Teljesítménymutató: a
feldolgozott,
ill.
dokumentumok száma (db)
910123

restaurált

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
(1-10-ig terjedő skálán)
811000

építményüzemeltetés
Feladatmutató:
Teljesítménymutató: -

910201

múzeumi gyűjteményi tevékenység

910203

múzeumi kiállítási tevékenység

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: nincs.
5. Az intézmény működési köre:
óvodai nevelés tekintetében működési területe: Dévaványa város
és Ecsegfalva község közigazgatási területe.
könyvtári ellátás, közösségi művelődési tevékenység, bölcsődei
ellátás muzeális intézményi feladat tekintetében: Dévaványa város
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.
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9. Az intézmény típusa: általános művelődési központ. Szervezetileg egyetlen önálló
intézmény, önálló intézményegységekkel rendelkezik. Egységei óvoda, bölcsőde,
könyvtár, művelődési ház, helytörténeti gyűjtemény.
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 Képviselőtestülete Oktatási– Közművelődési– Sport és Ügyrendi Bizottságának feladata. A
pályázati 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. törvény, 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:
Óvoda és Bölcsőde
Címe: 5510 Dévaványa, Eötvös J. u. 2. (hrsz.: 2938)
Telephelyei: 5510 Dévaványa, Hajós u. 24. (hrsz.: 3505)
5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13. (hrsz.: 947)
5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 5. (hrsz.: 1759)
Tagintézménye: Ecsegfalvi Óvoda
Címe: 5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8. (hrsz.: 415 )
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Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5. (hrsz.: 1759)
-

Ladányi Mihály Könyvtár
címe: 5510 Dévaványa, Árpád u. 20. (hrsz.: 1785)

-

József Attila Művelődési Ház
címe: 5510 Dévaványa, Gyöngy u. 8. (hrsz.: 3004)

-

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény
5510 Dévaványa, Széchenyi u. 8. (hrsz.: 3795)
Telephelye: 5510 Dévaványa, Kossuth L. u. 40. (hrsz.: 2034)

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.
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
képviselő-testületei 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. Felvehető gyermek létszám:
Óvoda: 5510 Dévaványa, Eötvös u. 2.

60 fő

5510 Dévaványa, Hajós u. 24.

60 fő

5510 Dévaványa, Könyves K. u. 13.

50 fő
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5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

50 fő

5515 Ecsegfalva, Árpád u. 8.

30 fő.

Bölcsőde: 5510 Dévaványa, Kossuth u. 5.

24 fő

17. Záró rendelkezések:
Jelen határozat rendelkezéseinek kötelező alkalmazása: 2013. január 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:

-

10. napirendi pont:
Egyebek
Kovács Mária polgármester tájékoztatást ad a Led-es lámpák felszerelésével kapcsolatosan.
Elmondja, hogy a EC Multienergie Kft a lámpák felszerelését megkezdte. Még vita van az
Eon és az EC Multienergie Kft. között, hogy ki a jogosult a rendszerhasználatra.
Tájékoztatást ad még arról, hogy 2013. január 16-án ismét élelmiszersegély osztásra kerül sor
az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából.
Mivel több bejelentés nem hangzott el, a képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 10 perckor
bezárta.

k. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Hegyi Ferencné
jegyzőkönyv-hitelesítő

Oszlánczi Ignác
jegyzőkönyv-hitelesítő
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