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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 14-én 15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak:
Galambos István polgármester, Szarka Edina alpolgármester, Mohácsi Kálmánné
alpolgármester, Gaál Marianna képviselő, Juhász Károly képviselő, Pocsai Krisztián képviselő
Igazoltan távol vannak: Kovácsné Vékony Anita képviselő
Tanácskozási joggal jelen vannak:
Czene Boglárka jegyző
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Galambos István polgármester tisztelettel köszönti a
rendkívüli nyilvános ülésen
megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 6 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Pocsai Krisztián Ferenc és Juhász Károly képviselőket.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 6 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Galambos István polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot:
1. Ecsegfalvi Óvoda alapdokumentumainak módosítása
Előadó: Galambos István polgármester
Galambos István polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pont megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
1/2020.(I.14.) EF. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. január 14-én
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. Ecsegfalvi Óvoda alapdokumentumainak módosítása
Előadó: Galambos István polgármester
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1. NAPIRENDI PONT
Galambos István polgármester:
Felkéri Szarka Andrea aljegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Szarka Andrea aljegyző:
Elmondja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében - TOP-1.4.1-15BS1-2016-00030 kódszámú „Új óvoda épület építése Ecsegfalván” című projekt - elnyert
támogatásból megvalósítja az új óvoda épület építését.
Az épület elkészült, szükséges az óvoda alapdokumentumainak módosítása és elfogadása.
Elkészült a módosító és az egységes szerkezetű Alapító Okirat, továbbá az intézményvezető
benyújtotta az átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatot, Pedagógiai programot és a
Házirendet, amelyek az előterjesztéshez mellékelve vannak.
Tájékoztatásul elmondja még, hogy a jelenlegi Alapító Okiratban az Óvodába felvehető
gyereklétszám 40 főben volt meghatározva. Az új óvodában a csoportszobák úgy lettek
kialakítva, hogy maximálisan 50 fő lehet.
Kérdezi az óvoda vezetőjétől, hogy jelenleg mennyi gyerek van beíratva.
Fülöp Erzsébet Óvoda intézményvezetője:
Jelenleg 42 gyerek van beíratva. Ez a létszám szeptembertől várhatóan úgy fog változni, hogy
16 fő nagycsoportos kerül ki, illetve 7-8 fő kiscsoportos érkezik. Így várhatóan a 40 fős
keretlétszámban benne tudnak maradni.
Szarka Andrea aljegyző:
Amennyiben az óvoda pályázatban indikátorként 50 fő lett meghatározva, akkor javasolja az
Alapító Okiratban is az 50 fő létszám megállapítását.
Galambos István polgármester:
Amennyiben több hozzászólás nincs, javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
2/2020.(I.14.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján elkészített módosító, - és
egységes szerkezetű Alapító Okiratát az előterjesztés 1., 2. számú mellékleteiben foglalt
adattartalommal elfogadja.
Felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat és a Módosító Okirat beküldésére a Magyar
Államkincstárhoz a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetés érdekében.
Határidő:
Felelős:
Melléklet:

2020. február 1.
Czene Boglárka jegyző
Módosító okirat, Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalva
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Galambos István polgármester:
Javaslatot tesz az Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
3/2020.(I.14.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát jóváhagyólag elfogadja.
Felelősök:
Határidő:

Galambos István polgármester
Szarka Andrea aljegyző
Fülöp Erzsébet igazgató
értelem szerint

Galambos István polgármester:
Javaslatot tesz az Ecsegfalvi Óvoda Pedagógiai programjának elfogadására.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
4/2020.(I.14.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda Pedagógiai
programját jóváhagyja.
Felelősök:
Határidő:

Galambos István polgármester
Fülöp Erzsébet igazgató
értelem szerint

Galambos István polgármester:
Javaslatot tesz az Ecsegfalvi Óvoda Házirendjének elfogadására.
Aki ezzel egyetért, kéri, hogy kézfelemeléssel szavazzon.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
5/2020.(I.14.) Ef. Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ecsegfalvi Óvoda Házirendjét
jóváhagyja.
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Felelősök:
Határidő:

Galambos István polgármester
Fülöp Erzsébet igazgató
értelem szerint

Ezt követően – mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Galambos István
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 16 óra 30 perckor bezárta.
kelt, mint első oldalon

Galambos István
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Pocsai Krisztián Ferenc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Juhász Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő
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