Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
július 19-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l
i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Távol maradt:

Dr. Ficsor Mihályné,
Veres Zoltán települési képviselő

Jegyzőkönyv-hitelesítők: Bugja János és Bulyáki Zoltán
települési képviselők
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül 7 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő Bugja János és Bulyáki Zoltán
települési képviselőket, majd szavazást rendelt el, s kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
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Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
104/ 2017.(VII.19.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. július 19-ei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül Bugja
János és Bulyáki települési képviselőket választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót és az előterjesztéseket, majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017.
(II.20) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT a nagyecsedi 1776 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsed, Vasút utca 7. szám (2169 hrsz.) alatti ingatlan
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a Nagyecsedi Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
105 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017.
(II.20) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
2.- JAVASLAT a nagyecsedi 1776 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
3.- JAVASLAT a Nagyecsed, Vasút utca 7. szám (2169 hrsz.) alatti ingatlan
megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
4.- JAVASLAT a Nagyecsedi Óvoda alapító okiratának módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
5.- JAVASLAT az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
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Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett
élettársi
kapcsolat
létesítése
engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II.20) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megkérte jegyző urat, adjon tájékoztatást a
napirenddel kapcsolatban.
Dr. Bölcsik István, jegyző: tájékoztatta a testület tagjait, hogy egy helyi
rendeletről van szó, melyet az anyakönyvi törvény alapján kell megalkotni
az önkormányzatnak. Ha hivatali időn kívül történik a házasságkötés, vagy
nem a hivatali helyiségben, hanem külső helyszínen, akkor az díjköteles.
Ezt a rendeletet meg is alkotta a testület. A törvény anyakönyvi
eseménynek nevezi a halálesetet is, ezt a rendeletből ki kell venni, mert a
törvénnyel így nincs összhangban. A fizetendő díjat úgy kell meghatározni,
hogy fel kell tüntetni az áfát is. Eddig ez egy összegben volt feltüntetve.
Javasolják továbbá, hogy ennek a díjnak a terhére az eddigi bruttó kétezer
forint helyett ötezer forintra emeljék a közreműködő anyakönyvvezető
részére kifizethető összeget amellett, hogy nem emelik az eseményekért
fizetendő díjat.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott rendelet:
NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15 / 2017. (VII.20.)
önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 3/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról
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Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés
és
bejegyzett
élettársi
kapcsolat
létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
3/2017. (II.20)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az anyakönyvi eseményért – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
díjat kell fizetni.”
2.§ A R. 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (2) A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza, amely magába
foglalja az anyakönyvvezető részére fizetendő 5.000 Ft/ alkalom díjat is.”
3.§ A R. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § Hatályát veszti a R. 1.§ c. pontja
5. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2017. (VII.20.) önkormányzati rendelethez

1. Hivatali munkaidőn
Ft+ÁFA/alkalom.

kívüli

2. Hivatali helyiségen kívüli
Ft+ÁFA/alkalom.

házasságkötésért

fizetendő

házasságkötésért fizetendő

díj:
díj:

4.000
16.000

3. A bejegyezett élettársi kapcsolat munkaidőn kívül történő megkötése
esetén fizetendő díj: 4.000 Ft+ÁFA/alkalom.
4. A bejegyezett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívül történő
megkötéséért fizetendő díj: 16.000 Ft+ÁFA/alkalom.
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Tárgy: /2.tsp./ JAVASLAT
a
értékesítésére

nagyecsedi

1776

hrsz-ú

ingatlan

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: megjegyezte, hogy az előterjesztésből kiderül,
hogy a volt óvoda épületéről van szó, amit jelenleg is az egyesület
használ. Ennél a napirendnél mondta el előzetesen, hogy elnyerte az
önkormányzat azt a barna mezős pályázatot, amelyben a volt kenyérgyár
helyén városi piacot alakítanának ki. Ennek a projektnek sajátos módon
korlátozva van az ingatlan vásárlásra elszámolható maximum összege,
ami 2 millió forint. Az ingatlan tulajdonosa a Szatmárvidék-Coop 10 millió
forintért hajlandó értékesíteni azt. A pályázathoz az ott elszámolható 2
millió forinthoz az önkormányzatnak 8 millió saját erőt kellene biztosítani.
Ezzel az ingatlanvásárlással ennek a nagyrésze fedezhető és már csak 1,5
millió forint terhelné az önkormányzatot.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta az ingatlan eladását.
Kovács Lajos, polgármester: megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
106 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
A nagyecsedi 1776 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
A Képviselő-testület
1. Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a kizárólagos tulajdonát képező 1776 hrsz-ú 1655 m2
nagyságú, természetben Nagyecsed Árpád u. 29. sz. alatti ingatlant
értékesítse adásvételi szerződés alapján a „Vasdune Cherhaja”
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Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete 4355 Nagyecsed,
Wesselényi u. 127. (képviselője: Erősné Balogh Szilvia egyesületi
elnök) részére.
2. Az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében adásvételi
szerződésben kell rögzíteni a tulajdonjog átruházás feltételeit az
alábbiak szerint:
a. Az ingatlan vételára 6.500.000.-Ft.
b. Az ingatlan vételárából 2.000.000.-Ft-ot az egyesület a
szerződéskötés napján köteles megfizetni.
c. A vételárból fennmaradó 4.500.000.-Ft-ot az egyesület egy
összegben az adásvételi szerződéskötés megkötésétől
számított 1 éven belül köteles megfizetni.
d. Az önkormányzat a tulajdonjogát a vételár teljes összegének
megfizetéséig fenntartja. Amennyiben az egyesület a 2/c
pontban foglaltakat határidőn belül nem teljesíti, az adásvételi
szerződés érvényét veszti és az önkormányzat az egyesület
által megfizetett 2/b pont szerinti összeget az egyesületnek
visszafizeti.
e. Az egyesület az adásvétel tárgyát képező ingatlant az
önkormányzattal 2016. január 1. napján kötött megállapodás
alapján az abban foglalt feltételek szerint birtokolhatja,
használhatja.
3. Az adásvételi szerződés elkészítésével megbízza dr. Hauser Tibor
ügyvédet.
4. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat szerint
elkészített adásvételi szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Tárgy: /3.tsp./ JAVASLAT a Nagyecsed, Vasút utca 7. szám (2169 hrsz.)
alatti ingatlan megvásárlására
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: visszautalt az előző napirendre, ahol már erről
az ingatlanról volt szó. A vételár bruttó 10 millió forint.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét
Bugja János a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság támogatta az
ingatlan megvásárlását.

Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
7

A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
107 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
Nagyecsed, Vasút utca 7. szám alatti 2169 hrsz-ú ingatlan
megvásárlásáról
A Képviselő-testület
Kifejezi azon szándékát, hogy a „Városi piac létrehozása Nagyecseden”
elnevezésű, TOP-2.1.1-15-SB1-2016-00001 azonosító számú projekt
megvalósítása érdekében a 4355 Nagyecsed, Vasút utca 7. szám alatti,
2169 helyrajzi számú ingatlan tekintetében adásvétel útján kizárólagos
tulajdonjogot kíván szerezni.
Az ingatlan kölcsönösen kialkudott bruttó 10.000.000.- forint vételárárhoz
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 2.000.000.-Ft
forinttal járul hozzá, 8.000.000.- forintot Nagyecsed Város Önkormányzat
éves költségvetése terhére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: polgármester

Tárgy: /4.tsp./ JAVASLAT a
módosítására

Nagyecsedi

Óvoda

alapító

okiratának

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: megkérte jegyző urat, foglalja össze röviden a
változásokat.
Dr. Bölcsik István, jegyző: elmondta, hogy a gyerekétkeztetés szabályaiban
változtak az előírások. Ezeket az alapító okiratban meg kell jelölni. A 2015.
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január után történt módosításokat már abban a formában kell
megformálni, amit az Államkincstár a honlapján közzé tett. Az új formának
megfelelően kell módosítani az egész okiratot.
Kovács Lajos, polgármester: megköszöntet a tájékoztatás és megkérdezte,
hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
108 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
A Nagyecsedi Óvoda alapító okiratának módosításáról
A Képviselő-testület
Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és egyetért a Nagyecsedi Óvoda
alapító okiratának a határozat 1. melléklete szerinti módosításával. A
Nagyecsedi Óvoda alapító okiratát a módosítással egységes szerkezetben
a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.

Okirat száma: 3145-1/2017.
határozathoz

1. melléklet a 108/2017. (VII.19.)KT

Módosító okirat
A Nagyecsedi Óvoda a Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2013. október 3. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján –
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Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2017.
(VII.19.) KT. számú határozatára figyelemmel –a következők szerint
módosítom:
1.

Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nagyecsedi Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1
2

4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.
konyha

4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.

2. Az alapító okirat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002. február 1.
2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

3.

Az alapító okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.
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3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.”
4. Az alapító okirat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21.§ (1) bekezdés b. pontja, e. pontja és g. pontja, 21/A. § (1)-(2) bekezdés, 21/B.
§ (1) bekezdés a.-b. pontjai, és 21/C. § (2) bekezdés szerint.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása,
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása,
- óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása,
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is)
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása,
- természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetés
biztosítása a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon
vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény
vezetője kérelmére, és főzőkonyha üzemeltetése.
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
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kormányzati funkciószám
1

091110
091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai

091130
091140

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2
3
4
5
6
7

4.5.

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagyecsed Város
közigazgatási területe.”

5. Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Nagyecsedi Óvoda
vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23.§-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 22-26-§-ai alapján pályázati eljárás keretében 5
éves határozott időtartamra Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti
jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény
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4

6.

közfoglalkoztatási
jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

Az alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási feladatai a
Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal (Hivatal) látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata, valamint a Hivatal és az intézmény közötti
külön megállapodás rögzíti.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.

-

100 fő

2 4355 Wesselényi utca 2.

-

225 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatla
n
helyraj
zi
száma

ingatlan
hasznos
alapterüle
te (m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

az
ingatlan
funkciój
a, célja

4355 Nagyecsed, Vasút
utca 10.

2322

649

Nagyecsed
Város
Önkormányzatá
nak vagyonáról
és a
vagyontárgyak
feletti
tulajdonosi
jogok
gyakorlásáról
szóló
önkormányzati
rendelet szerint.

óvoda

1

13

4355 Nagyecsed,
Wesselényi utca 2.

122/2

1101

2

Nagyecsed
Város
Önkormányzatá
nak vagyonáról
és a
vagyontárgyak
feletti
tulajdonosi
jogok
gyakorlásáról
szóló
önkormányzati
rendelet szerint.

óvoda

7. Az alapító okirat 7-22. pontjai elhagyásra kerülnek.

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni.

Kelt: Nagyecsed, 2017. július 19.

P.H.

Kovács Lajos
polgármester

Okirat száma: 3145-2/2017.
határozathoz

2. melléklet a 108/2017. (VII.19.)KT

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Nagyecsedi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Nagyecsedi Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.
1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1
2

4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.
konyha

4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő
rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2002. február 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szerv
2.2.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Nagyecsed Város Önkormányzata
3.2.2. székhelye: 4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
21.§ (1) bekezdés b. pontja, e. pontja és g. pontja, 21/A. § (1)-(2) bekezdés, 21/B.
§ (1) bekezdés a.-b. pontjai, és 21/C. § (2) bekezdés szerint.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

1
4.3.

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magában foglaló óvodai nevelési tevékenységgel
összefüggő feladatok ellátása,
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával összefüggő
speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással összefüggő feladatok ellátása,
- óvodai nemzeti kisebbségi, etnikai nevelési feladatok ellátása,
- az óvodai nevelés, ellátás (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelését ellátását és a nemzetiségi óvodai nevelést, ellátást is)
köznevelési törvény szerinti működtetési feladatainak ellátása,
- természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetés
biztosítása a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett
gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon
vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény
vezetője kérelmére, és főzőkonyha üzemeltetése.
- a köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére
biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:

kormányzati funkciószám
1

091110
091120

2

kormányzati funkció megnevezése
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének, ellátásnak szakmai feladatai
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3
4
5
6
7

091130
091140

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5.
A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nagyecsed Város
közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A Nagyecsedi Óvoda
vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
23.§-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet 22-26-§-ai alapján pályázati eljárás keretében 5
éves határozott időtartamra Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A kinevezés, vezetői megbízás, felmentés, vezetői
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi
eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása képviselő-testület
kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti
jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

közfoglalkoztatási
jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
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6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: gazdálkodási feladatai a
Nagyecsedi Polgármesteri Hivatal (Hivatal) látja el. A
munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata, valamint a Hivatal és az intézmény közötti
külön megállapodás rögzíti.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény

tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1 4355 Nagyecsed, Vasút utca 10.

-

100 fő

2 4355 Nagyecsed, Wesselényi utca 2.

-

225 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatla
n
helyraj
zi
száma

ingatlan
hasznos
alapterüle
te (m2)

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga

az
ingatlan
funkciój
a, célja

4355 Nagyecsed, Vasút
utca 10.

2322

649

Nagyecsed
Város
Önkormányzatá
nak vagyonáról
és a
vagyontárgyak
feletti
tulajdonosi
jogok
gyakorlásáról
szóló
önkormányzati
rendelet szerint.

óvoda

122/2

1101

Nagyecsed
Város
Önkormányzatá
nak vagyonáról
és a
vagyontárgyak
feletti
tulajdonosi
jogok
gyakorlásáról
szóló
önkormányzati

óvoda

1

2 4355 Nagyecsed,
Wesselényi utca 2.
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rendelet szerint.

7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától
kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. október 3. napján
kelt alapító okiratot visszavonom.
Kelt: Nagyecsed, 2017. július 19.
P.H.

Kov
ács Lajos
pol
gármester

Tárgy: /5.tsp./ JAVASLAT
az
alpolgármester
költségtérítésének megállapítására

tiszteletdíjának

és

Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Pénzügyi Bizottság
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy 2017. január 1-től 250.000.Ft-ban határozták meg az alpolgármester tiszteletdíját és 37.500.-Ft-gan a
költségtérítés összegét. Április 1-től az adójogszabályok változása miatt a
nettó összeg 7.250.-Ft-tal csökkent. Ezért javasolták, hogy a tiszteletdíjat
2017. április 1-től bruttó 260.000.-Ft-ra, a költségtérítést pedig 39.000.-Ftra emeljék.
Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét
Bugja János, a PB. elnöke: elmondta, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta a javaslat elfogadását.
Mészáros Gábor bejelentette személyes érintettségét.
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a kizárás kérdésében a
képviselő-testületnek minősített többséggel kell határozatot hoznia.
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Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester először szavazást
rendelt el arra nézve, hogy Mészáros Gábor alpolgármestert a képviselőtestület kizárja-e személyes érintettsége okán a döntéshozatalból.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
109 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
Szavazásból történő kizárás kérdéséről
A Képviselő-testület
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására
vonatkozó napirend kapcsán Mészáros Gábor alpolgármestert nem zárja ki
a döntéshozatalból.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el, az alpolgármester
tiszteletdíjára és költségtérítésére vonatkozóan, majd kihirdette annak
eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 7 fő
Egyhangúlag – 7 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
110 / 2017.(VII.19.) KT.
határozata
Az alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
A Képviselő-testület
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Mészáros Gábor alpolgármester tiszteletdíját 2017. április 1-től havi bruttó
260.000-Ft-ban, a költségtérítés mértékét 39.000-Ft/hó összegben állapítja
meg.
Végrehajtási határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Dr. Bölcsik István jegyző

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Bugja János
települési képviselő
jkh.

Bulyáki Zoltán
települési képviselő
jkh.
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