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V a d á s z i Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből jelen van 6 fő, a
határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja a napirendi pont elfogadását,
valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Gyula és Novák László Zsolt települési
képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.
A képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

N A P I R E N D:
1./

2./

Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelem
benyújtása
Előadó: polgármester
Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata módosítása
Előadó: jegyző

I.

N A P I R E N D:

Lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelem
benyújtása
Előadó: polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.)

V a d á s z i Béla polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
lakossági ivóvíz-szolgáltatás ráfordításainak csökkentésére a szolgáltatónak
pályázatot kell benyújtania, mely pályázatban minden évben gesztor települést
jelölnek. A 2012. évre vonatkozóan ez a település Szirmabesenyő volt, és így lesz ez
az idén is. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a képviselő-testület a
gesztortelepülést meghatalmazza a pályázati eljárás lebonyolítására, valamint a
polgármester felhatalmazása szükséges a nyilatkozatok aláírására. Kéri a képviselőtestület tagjait, ha ez ügyben egyetértenek a határozati javaslattal, szavazzanak róla.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:
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Szendrőlád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (III. 12.) számú határozata
Tárgy:
Lakossági
ivóvíz-szolgáltatás
csökkentésére támogatási kérelem benyújtása

ráfordításainak

Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete az
Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mint szolgáltató által megküldött
írásos előterjesztés alapján dönt arról, hogy 2013. évre
vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére támogatási kérelmet kíván
benyújtani a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.
Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a
pályázattal kapcsolatos technikai teendők lebonyolítására
Szirmabesenyő település önkormányzatát, mint gesztor
önkormányzatot h a t a l m a z z a meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
rendelet
pályázathoz
szükséges
mellékleteinek,
nyilatkozatainak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

II.

N A P I R E N D:

Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata módosítása
Előadó: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.)

V a d á s z i Béla polgármester a következő napirendi ponthoz tájékoztatásul
elmondja, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak az intézményei is alkalmazhatnak
közmunkásokat, ezért az óvoda is benyújtott egy ilyen irányú pályázatot a Munkaügyi
Központ felé. Ugyanakkor a foglalkoztatás feltétele, hogy az alapító okiratban a
szakfeladatok között szerepeljen a közfoglalkoztatás, ami jelen esetben hiányzik az
óvoda alapító okiratából, s ezt most pótolni szükséges. Javasolja az előterjesztés
alapján a határozati javaslat és az óvoda alapító okirata módosításainak jóváhagyását.
Javaslatát szavazásra bocsátja.
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozza:

Szendrőlád
Község
Önkormányzata
24/2013.(III.12.) számú határozata

Képviselő-testületének

Tárgy: Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata módosításának elfogadásáról
Szendrőlád
Község
Önkormányzatának
Képviselőtestülete
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, továbbá az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendelet 5. §-a alapján a 72/2012.(V. 31.) számú határozatával megalapított,
valamint a 110/2012.(VI. 28.) számú határozatával és a 209/2012. (XII.17.)
számú képviselő-testületi határozatával módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának 4. pontját szakfeladat tekintetében az alábbiak
szerint kiegészíti és h a g y j a j ó v á:
„ 4.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TEVÉKENYSÉGE
Az intézmény alaptevékenységeinek megnevezése szakfeladatonként,
szakfeladatok száma:
Alaptevékenység
Szakágazati rend szerint

Szakfeladat száma

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

890442

„
Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlanul továbbra is érvényben
maradnak.
A képviselőtestület elrendeli a 72/2012.(V. 31.) számú képviselőtestületi
határozattal alakított Szendrőládi Óvoda 110/2012.(VI. 28.) számú
határozatával valamint a 209/2012. (XII.17.) számú határozattal módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jelen kiegészítéssel történő
módosítását, egységes szerkezetbe foglalását és a Magyar Államkincstár
részére történő megküldését
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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A Szendrőládi Óvoda
Alapító Okirata
(módosított, egységes szerkezetbe foglalt)
Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete által az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm.
rendelet 5. § (1) –(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működtetéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. (VIII.
31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbi okiratot adja ki:
1.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPADATAI

Megnevezése: Szendrőládi Óvoda
Székhelye: 3751 Szendrőlád, Ady Endre út 32.
Az intézmény alapítója, címe: Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Jogelődjének megnevezése: Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola
OM azonosítója: 029242
Törzskönyvi azonosítója: 668352
Adószáma: 16678473-2-05
Székhelye: 3751. Szendrőlád, Völgy út 3.
A jogelőd intézmény alapítója: Községi Önkormányzat Szendrőlád
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
A jogelőd intézmény alapításának éve: 1990.
2.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV IRÁNYÍTÓ ÉS FENNTARTÓ SZERVEI,
MŰKÖDÉSI
TERÜLETE.
A
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV
MEGALAKULÁSÁNAK IDŐPONTJA

Az intézmény fenntartója, címe: Szendrőlád Község Önkormányzata
3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Törvényességi felügyelete: Szendrőlád Község Önkormányzatának Jegyzője
Felügyeleti szerv neve: Szendrőlád Község Önkormányzata
Felügyeletei szerv címe: 3751 Szendrőlád Fő út 63.
Irányító szerv neve: Szendrőlád Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Irányító szerv címe: 3751 Szendrőlád, Fő út 63.
Illetékessége, működési köre: Szendrőlád település közigazgatási területe
Az intézmény megalakulásának időpontja, illetve működése megkezdésének
időpontja: 2012. július 1. napja
Székhelye: 3751. Szendrőlád, Ady E. út 32.

6

3.

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖZFELADATA, AZ INTÉZMÉNY
TÍPUSA

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 24. §-a alapján végzett nappali rendszerű,
a gyermek neveléséhez szükséges, teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások
keretében történő óvodai nevelés.
Intézmény típusa: óvoda (nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényi
törvény 7. § (1) a) pontja).
4.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TEVÉKENYSÉGE
Az intézmény alaptevékenysége, szakágazati besorolása, megnevezése:
851020 Óvodai nevelés
Az intézmény alaptevékenységének leírása:
Óvodai nevelés biztosítása a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig.
Az intézmény alaptevékenységeinek megnevezése szakfeladatonként,
szakfeladatok száma:
Alaptevékenység
Szakágazati rend szerint

Szakfeladat száma

Óvodai nevelés, ellátás

851011

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
a) Enyhe fokú értelmi fogyatékos gyermek
b) Egyhe fokban testi fogyatékos(mozgáskorlátozott) gyermek
c) látássérült gyermek - gyengénlátó gyermek
d) korai fejlesztés
e) Hallássérült gyermek
- egyhe fokban hallássérült - nagyothalló - gyermek
- hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott
hallássérült gyermek
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása

851012

851013
851000
856000

Korai fejlesztés, gondozás

856012

Fejlesztő felkészítés

856013

Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

856099

Óvodai intézményi étkeztetés

562912

Munkahelyi étkeztetés

562917

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890441

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

890442
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.
MAXIMÁLIS GYERMEKLÉTSZÁM:
Óvodai maximális létszám: 125fő
6.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA, A
GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOSÍTVÁNYOK
Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv,
pénzügyi gazdálkodási feladatait Szendrőlád Község Önkormányzata látja el.
Az intézmény az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az ahhoz
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb
előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaktól függően
rendelkezik.

7.

A FELADAT ELLÁTÁSÁT SZOLGÁLÓ VAGYON, VAGYON FELETTI
RENDELKEZÉSI JOG

A fenntartó által biztosított (az intézmény használatába adott) vagyon:
Ingatlan ( az ingatlan-nyilvántartás szerint): Szendrőlád 117/26. hrsz-ú óvoda
rendeltetésű, természetben Szendrőlád Ady Endre út 32. szám alatti ingatlan, területe:
3426 m2.
Egyéb álló eszköz, vagyontárgy, ingóság: a mindenkori vagyonleltár szerint.
A feladatok ellátásához az óvodának rendelkezésére áll a székhelyen lévő ingatlan, a
rajta található óvodai épülettel, az abban lévő tornaszobával, ebédlővel, valamint
udvarral, játszótérrel, melyet az óvoda ingyenesen használ feladatának ellátása
érdekében, továbbá a benne lévő –leltár szerinti- berendezésekkel és óvodai
foglalkozáshoz szükséges felszerelésekkel.
A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés és bérbeadás kivételével a hatályos
jogszabályok és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint feladatainak ellátásához
önállóan rendelkezik a használatába adott vagyonnal.
Az óvoda-ingatlan az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan forgalomképes,
azzal az önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint
rendelkezik. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat az intézmény nevelőoktató feladatinak ellátáshoz szabadon használhatja. Az intézmény rendelkezik egyéb
álló eszközzel, vagyontárgyakkal, ingóságokkal a mindenkori éves költségvetés
alapján megállapított vagyonleltár szerint.

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa:
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Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége szerint hasznosíthatja a Szervezeti és Működési Szabályzatában
felsorolt tevékenységek körében.
8.

KÖLTSÉGVETÉSI
SZERV
VEZETŐJÉRE,
FOGLALKOZTATOTTJAIRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az
óvodavezetőt
nyilvános
pályázati
eljárásban
Szendrőlád
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki határozott időre. Az egyéb
munkáltatói jogokat Szendrőlád Község Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.
Az intézmény képviseletére jogosultak:
A fenntartó által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, továbbá a költségvetési szerv alkalmazottai felett gyakorolja a
munkáltatói jogokat. Akadályoztatása esetén az SZMSZ rendelkezései szerint kell
eljárni.
Az intézményben dolgozók foglalkoztatási jogviszonya: A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján létesített közalkalmazotti
jogviszony az alaptevékenységhez kapcsolódóan. (a Munka Törvénykönyve hatálya
alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban, valamint vállalkozói jogviszonyban az
alaptevékenységhez kapcsolódóan dolgozó nem foglalkoztatható, azonban
közfoglalkoztatás keretében dolgozók foglalkoztathatók, kivéve az oktatási-nevelési
tevékenységet)
9.
AZ INTÉZMÉNY MEGSZÜNTETÉSE
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult
megszüntetni.

Szendrőlád, 2013. március 12.

Vadászi Béla
polgármester

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Záradék:
Az alapító okiratot Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012.
május 31. napján megtartott rendkívüli ülésén a 72/2012. (V.31.) számú határozattal
fogadta el, majd a 2012. június 28. napján megtartott rendkívüli ülésén a 110/2012.
(VI.28.) számú határozattal, a 2012. december 17. napján megtartott rendkívüli ülésén
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a 209/2012. (XII. 17.) számú határozattal valamint a 2013. március 12. napján
megtartott rendkívüli ülésén a 24/2013. (III. 12.) számú határozattal módosította.

Szendrőlád, 2013. március 12.

dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a képviselőtestületi ülést bezárja.

K.m.f.

jegyzőkönyv hitelesítő települési

képviselő

