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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. szeptember 24-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

R E N D E L E T:
12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T O K:
66/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
67/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai nevelő, oktató munkát segítő alkalmazotti létszámról
68/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Civil Szervezetek Önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának
elfogadásáról
69/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
E-FORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver korlátlan
kliens licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról

70/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

0

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének
2013. szeptember 24-én (kedden) 1400 órakor megtartott nyilvános
üléséről

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol van:

Sárkány Sándor képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Balogh Csilla jegyző
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző

Meghívott:

Fülöp Erzsébet Óvoda Intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző

Kovács Mária polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület ülése határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Galambos István és Csányi András képviselőt.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően a polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
Előadó: Balogh Csilla jegyző
2. Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Kovács Mária polgármester
3. Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása,a nevelő oktató munkát segítő alkalmazotti
létszámról
Előadó: Kovács Mária polgármester
4. A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról készített szabályzat elfogadásáról
Előadó: Kovács Mária polgármester
5. Döntés az E-FORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan kliens
licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról

Előadó: Kovács Mária polgármester
6. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
Előadó: Kovács Mária polgármester
7. Egyebek
A képviselő-testület az előerjesztett napirendet egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta.
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1. napirendi pont:
Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről
(A beszámolót a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester megkéri Balogh Csilla jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a
beszámolóval kapcsolatban.
Balogh Csilla jegyző:
Elmondja,
hogy igyekeztek részletes képet adni a Közös Önkormányzati Hivatal
működéséről. Az új önkormányzati törvény kötelezi a jegyzőt, hogy a Hivatal működéséről
minden évben számot kell adni. A két település között megkötött megállapodás pedig rögzíti
ennek időpontját, amely szeptember hónapban lett megjelölve. Ezen kötelezettségünknek
tettünk eleget ezzel a beszámolóval.
Egyelőre még nagyon kevés idő telt el a közös hivatal felállása óta, így csak 6 hónap
történéseiről lehet számot adni.
Kovács Mária polgármester megköszöni a kiegészítést, és kéri a képviselők véleményét,
hozzászólását.
Galambos István képviselő:
Van-e olyan része a közös munkának, aminek eredményeként másként kell végezni a munkát?
Balogh Csilla jegyző:
Nem lát
különösebben problémákat, úgy érzi, hogy kölcsönös volt a segítés, a
tapasztalatcsere.
Ezt követően Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja a közös önkormányzati
hivatal működéséről szóló beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
66/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló
elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közös
Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Balogh Csilla jegyző
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
Az önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
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(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a véleményeket.
Mivel hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester elfogadásra javasolja a
2013.évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta az alábbi rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendeletet a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza.)
3. napirendi pont:
Ecsegfalvi Óvoda kérelmének megvitatása,a nevelő oktató munkát segítő alkalmazotti
létszámról
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester tájékoztatásképpen elmondja, hogy az óvoda intézményvezetője
kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy az óvodát érintő törvényi változás
következtében csak 1 főnek biztosít az állami normatíva fedezetet, a jelenlegi 2 fővel
szemben, melyhez kéri, hogy a fedezetet biztosítsa.
Felmerül a kérdés, hogy az 1 főnek miből fedezzük a személyi bérét és járulékait.
Megkéri az intézményvezetőt, hogy a napirendi pontot egészítse ki.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Elmondja, hogy az a probléma, hogy a 20,5 órás munkaidőt nem lehet egy 8 órás gondozó
idejével kitölteni. Mindenképpen szüksége van az intézménynek mind a két főre. Váratlanul
érte őket ez a változás.
Kovács Mária polgármester:
Az önkormányzatot is váratlanul érte, hiszen emiatt a már kiutalt normatívát is vissza kell
fizetni, illetve ezt a problémát meg kell oldani, úgy hogy a + 1 fő is ott tudjon maradni az
óvodában és finanszírozásban is a lehető legolcsóbb legyen.
Felkereste a Munkaügyi Központot, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy lehetőséget tudnak
biztosítani az államilag nem finanszírozott kisegítő közfoglalkoztatásban történő
alkalmazására., de egyelőre csak 2014. február 28-ig.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Őt már úgy tájékoztatták, hogy március 31-ig.
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Kovács Mária polgármester:
Elmondja, hogy az egyik dolgozó nyugdíj előtt áll, a másik pedig határozott idejű
szerződéses. Nyilván a szerződésbontást csak közös megegyezéssel lehetne megvalósítani,
mert az önkormányzat részéről történő felmondásnak következményei vannak.
Számításba kell venni azt is, hogy 11 hónap múlva a másik dolgozó elmegy nyugdíjba, és
akkor már ez nem jelent problémát. Az addig tartó időszakra kell keresni a megoldást.
Sajnos az a probléma, hogy a költségvetésben nincs a másik dolgozó bérére forrás.
Ezt követően kéri a képviselők véleményét.
Csányi András képviselő:
3 fő óvodapedagógus van alkalmazva, illetve egy dajka és egy takarító. Kérdezi, hogy mind a
három óvónő bére finanszírozott?
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
igen. Elmondja, hogy az intézményvezető kötelező óraszáma lecsökkent 12 órára és óvónő
szükséges a feladat ellátásához.
Csányi András képviselő:
Az előző pénzügyes beszámolója alapján semmiféle harmadik óvónőről nem volt szó.
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Az óvónőkre vonatkozó finanszírozás nem változott. Meg tudtuk igényelni a normatívát és
meg is kaptuk.
Csányi András képviselő:
Kérdezi, hogy az új önálló intézmény létrehozásakor miért határozott időre történt a dajka
kinevezése?
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Az új intézményvezető nem vállalhat kötelezettséget tovább, mint ahogyan az Ő megbízatása
szól. Az intézményvezető megbízatása 2014. július 31-ig szól, eddig az időpontig lett
megkötve a dajka és az új óvónő munkaszerződése is.
Jövő év májusában ki kell írni a pályázatot új intézményvezető megválasztására.
Csányi András képviselő:
Még azt sem tudják, hogy most kinek fogják azt mondani, hogy maradjon közalkalmazott
vagy legyen közfoglalkoztatott. Azt tudja, hogy az egyik közalkalmazott jövőre nyugdíjba
megy,. Úgy gondolja, hogy az volna az optimális megoldás, ha maradna minden így, és be
tudná vállalni az önkormányzat az 1 fő közalkalmazott bérének a fedezetét.
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
Természetesen a gyerekek érdeke azt kívánja, hogy ne változzon semmi, de nem tudja ennek
az anyagi részét. Azért vagyunk itt, hogy ezt megoldjuk.
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Csányi András képviselő:
Szakmai szempontból nem mindegy, hogy hol alkalmazunk közfoglalkoztatottat.
A gyerekekkel való foglalkozásnál nem mindegy, hogy szakképzett vagy szakképzetlen
embert foglalkoztatunk.
Kovács Mária polgármester:
Itt most arról kell döntenünk, hogy annak az 1 embernek a bérére kellene fedezetet találni.
Oszlánczi Ignác képviselő:
Ha jól értelmezi, akkor a létszám maradna, csak a státusz változna.
Kovács Mária polgármester:
Igen, az egyik fő státusza közfoglalkoztatott lenne.
Csányi András képviselő:
Feltételezi, hogy a nyugdíjba vonuló közalkalmazottat nem akarja most elküldeni, mert
nyilván nem akar neki végkielégítést fizetni az önkormányzat, akkor marad a másik dolgozó.
Mit lehet akkor tenni, ha azt mondja a dolgozó, hogy Ő nem akar szerződést bontani, Ő
továbbra is így akar dolgozni, akkor milyen alapon fog szerződést bontani a munkáltató?
Kovács Mária polgármester:
Az önkormányzat nem akar szerződést bontani, de akkor meg kell mondani, hogy a képviselőtestület miből biztosítja a fedezetet. A fedezet forrása lehet a kiadások csökkentése, a
bevételek növelése, vagy esetlegesen a képviselői tiszteletdíjról történő lemondás is.
Megoldást jelentene a közfoglalkoztatásban történő alkalmazása. Elmondja, hogy a
kormányzat célja a közfoglalkoztatás növelése.
El kell dönteni, hogy a hiányzó összeg honnan lesz meg.
Csányi András képviselő:
Utána kell nézni a költségvetésben, hogy hol tudunk még pénzt találni, ha olyan lesz az
akarat, vagy nézzük meg, hogy mit akar a dolgozó, felmondja-e a közalkalmazott státuszt
vagy sem?
Fülöp Erzsébet intézményvezető:
A dolgozótól úgy tudja, hogy nem megy bele a közalkalmazotti jogviszony közös
megegyezéssel történő felmondásához.
Oszlánczi Ignác képviselő:
Ha jól értelmezi, akkor a határozatlan idejű dajka nyugdíjba vonulása után a határozott idejű
gondozónak határozatlan idejű állása lenne. Véleménye szerint méltányolnia kellene azt,
hogy az önkormányzat saját hibáján kívül került ilyen helyzetbe, és ennek fényében ismét
nyilatkoztatni kellene a dolgozót. Véleménye szerint ez a március 31-ig történő
közfoglalkoztatás megoldást jelentene.
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Galambos István képviselő:
Annyiban nem ért egyet Oszlánczi képviselő véleményével, hogy ők nem adhatnak garanciát
arra, hogy majd valóban őt fogják a nyugdíjba vonuló dolgozó helyére felvenni.
Kovács Mária polgármester:
A munkavállalót az kellene, hogy motiválja, hogy lesz majd egy határozatlan idejű
közalkalmazotti státusza.
Hegyi Ferencné képviselő:
Véleménye szerint nem magalázó az, hogy közfoglalkoztatott legyen, mivel továbbra is az
óvodában dolgozik, ugyanazt a munkát végzi, és csak 11 hónapról lenne szó, és aztán ez egy
nyugdíjas állás lenne.
Sokan örülnének neki, ha ott dolgozhatnának, még
közfoglalkoztatásban is.
Csányi András képviselő:
Esetleg még a Gazdasági bizottság is összeülhetne, átvizsgálni a forrásra vonatkozó
lehetőségeket.
Sótiné Füleki Valéria pénzügyi ügyintéző:
Össze lehet ülni és meg lehet vizsgálni, hogy valamilyen forrást találni. Valami plusz
bevételre kellene szert tenni, vagy a meglévő kiadásokból lefaragni.
Lehetőségként említi, hogy esetlegesen egy félállású közalkalmazottat alkalmazzanak és arra
keressék meg a forrást.
Kovács Mária polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, mely szerint a képviselő-testület
megbízza az intézményvezetőt, hogy a dolgozót nyilatkoztassa a közalkalmazotti jogviszony
közös megegyezéssel történő megszüntetésére.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – meghozta a
következő határozatot:
67/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Óvodai nevelő, oktató munkát segítő alkalmazotti létszámról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az
Óvoda Intézményvezetőjét, hogy az óvodai nevelő, oktató munkát segítő
határozott idejű munkavállalóval folytasson megbeszélést a közös
megegyezéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről.
Határidő: 2013. szeptember 25.
Felelős: Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezetője
4. napirendi pont:
A Civil szervezetek önkormányzati támogatásáról készített szabályzat elfogadásáról
( Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza.)
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Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, és kéri, hogy amennyiben
egyetértenek, kézfelemeléssel szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
68/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Civil Szervezetek Önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának
elfogadásáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ecsegfalva
Község Önkormányzatának Civil Szervezetek Önkormányzati
támogatásáról szóló szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
2013. szeptember 30.

5.napirendi pont:
Döntés az E-FORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan kliens licensz
szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, tájékoztatásul elmondja, hogy 2007. óta
használja Ecsegfalva ezt az iktatóprogramot.
Kéri, hogy szavazzanak.

A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
69/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
E-FORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver korlátlan
kliens licensz szoftverre vonatkozó előirányzat biztosításáról
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFORTE® Iktató és ügyiratkezelő rendszer 5.0, 2 település szerver, korlátlan
kliens licensz szoftverre vonatkozó support feladatok elvégzésére,
verziókövetésre és jogszabálykövetésre szükséges forrást az önkormányzat
2014. évi költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a határozatban foglaltak szerint
járjon el.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő:
értelem szerint

7

6. napirendi pont:

Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntés
(Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza.)
Kovács Mária polgármester ismerteti az előterjesztést, és kéri, hogy a határozati javaslatról
szavazzanak.
A képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
70/2013.(IX.24.) KT. sz. H A T Á R O Z A T:
Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási tanulmányokat kezdő
és folytató fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Megbízza a polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot írja
alá.
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: Kovács Mária polgármester
7. napirendi pont
Egyebek
Tájékoztatásul elmondja, hogy szeptember 26-án közfoglalkoztatási kiállítás és vásár lesz
Békéscsabán, ahol 60 önkormányzat állítja ki a megtermelt terményeit.
Mindenkit szeretettel vár a rendezvényre.
Mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária polgármester a
képviselő-testület nyilvános ülését 15 óra 50 perckor bezárta.
k.m.1.oldalon

Kovács Mária
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Galambos István
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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