JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. február 25-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,
Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné Lados Éva, Szöllősi János,
Tóth Imre 8 fő képviselő.
Bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Bakos Beáta 1 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző.
Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli ülésen
megjelent képviselőket, megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 7 fő
jelen van, Bagi Zsolt és Dr. Bakos Beáta képviselők jelezték távolmaradásukat. A
testület határozatképes, az ülést megnyitja.
Megkérdezi, hogy a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatosan van-e
valakinek kérdése, vagy plusz napirendi pont, illetve módosító javaslata?
(Módosító javaslat nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai napirendet,
mely következtében 2 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2016. (II. 25.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Nagyközség
Üzemeltetési
és
Vagyonkezelő
Intézmény
intézményvezetői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ideiglenes bizottság

2./

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának
módosítására
Előadó:
Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.
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1 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ideiglenes bizottság
Drávucz Katalin: átadja a szót Lovász Imre jegyzőnek.
Lovász Imre: Gonda József vezetői megbízatása illetve közalkalmazotti jogviszonya
közös megegyezéssel megszűnt, ezt követően kiírásra került az intézményvezetői
pályázat. Egy pályázati anyag érkezett be, a pályázót az ideiglenes bizottság
meghallgatta, és a bizottság nem támogatja a pályázó vezetői kinevezését. Az
ideiglenes bizottság ülésén a bizottság tagjain túl a képviselők is részt vettek
tanácskozási joggal.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
Szöllősi János: ha nem támogatja a testület a pályázatot, fordulhat-e bírósághoz a
pályázó?
Lovász Imre: nem. A pályázati kiírásban is szerepel, hogy a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.
(További kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az ideiglenes
bizottság javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2016. (II. 25.) sz. határozata
Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői
álláshelyre kiírt pályázati eljárás elbírálásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az ideiglenes
bizottság javaslatára figyelemmel - a Nagyközség Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázati eljárást
eredménytelenné nyilvánítja.
Göröcs Lászlót (szül: Jászladány, 1965. 10. 07. an: Kiss Terézia címe: 5055
Jászladány, Rózsa u. 11. sz.) a 68/2016. (II. 11.) számú Képviselő-testületi
határozat érvényben tartása mellett továbbra is megbízza a Nagyközség
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény vezetésével az intézményvezetői
munkakör pályázat útján történő betöltéséig, az alapilletményének és egyéb
pótlékainak változatlanul hagyása mellett.
Erről: 1./
2./
3./
4./

Képviselő-testület tagjai helyben,
NÜVI helyben,
Polgármesteri Hivatal helyben,
Göröcs László Jászladány, Rózsa u. 11.
értesülnek.
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2 . N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a Jászladányi Óvoda és
módosítására
Előadó: Lovász Imre jegyző,
Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság

Bölcsőde

alapító

okiratának

Drávucz Katalin: jegyző urat megkérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni szóban az
írásos anyagot?
Lovász Imre: nem kívánja szóban kiegészíteni, a felmerülő kérdésekre szívesen
válaszol.
Drávucz Katalin: ügyrendi bizottság tárgyalta, elnök asszonyt kérdezi milyen
javaslat született?
Seresné Lados Éva az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolja az alapító okirat módosítását, illetve a módosítással együtt az
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadását is.
Drávucz Katalin: megkérdezi a képviselőket, hogy van-e valakinek kérdése,
véleménye, vagy más javaslata?
(Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.)
Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el az ügyrendi
bizottság javaslatára az előterjesztés szerint az alapító okirat módosítását?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2016. (II. 25.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Módosító okirat
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2015. március 26. napján kiadott, 2190-3/2015.
számú 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 a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2. pontjából a telephely megnevezés „Jászladányi
Óvoda és Bölcsőde” elhagyásra kerül.
2. Az alapító okirat 2. pontjában „A költségvetési szerv alapításával és
megszüntetésével összefüggő rendelkezések” helyébe a „A költségvetési
szerv alapításával összefüggő rendelkezések” szöveg lép.
3. Az alapító okirat 2.2 pontja elhagyásra kerül.
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4. Az alapító okirat 3. pontjában
„A költségvetési szerv irányítása,
felügyelete” helyébe a „A költségvetési szerv irányítása” szöveg lép.
5. Az alapító okirat 3.1. pontjából a „felügyeleti szerv” törlésre kerül.
6. Az alapító okirat 3.2. ponttal kiegészül:
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
3.2.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6.
7. Az alapító okirat 4.4. pontjában a ,,104030 gyermekek napközbeni
ellátása” helyébe a ,,104031 gyermekek bölcsődei ellátása” szöveg lép.
8. Az alapító okirat 5.1. pont kiegészítésre kerül a „P közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási
rendelete szerint nyilvános pályázat útján” szöveggel.
9. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
10. Az alapító okirat 6.1. pontja elhagyásra kerül, a 6.2 pont 6.1-re változik.
11. Az alapító okirat 6.3. pontja 6.2. pontba kerül az alábbiak szerint:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető
tanulólétszám a köznevelési intézmény

feladatellátási hely
megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális

gyermek-,

maximális gyermek-,
tanulólétszám

1

5055 Jászladány Petőfi út
11-13.

150 fő 6 óvodai
csoportban

2

5055 Jászladány Petőfi út
11-13.

14 fő 1 bölcsődei
csoportban

3

5055 Jászladány Rákóczi
utca 10.

92 fő 4 óvodai
csoportban

12. Az alapító okirat 6.4. pontja a 6.3 pontba kerül az alábbiak szerint:
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

1

ingatlan címe

ingatlan vagyon feletti
helyrajz rendelkezés
i száma joga

az ingatlan
funkciója, célja

5055 Jászladány Petőfi út
11-13.

1419

óvoda és
bölcsőde

használati jog

5
2

5055 Jászladány Rákóczi
utca 10.

899

használati jog

óvoda

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
napjától kell alkalmazni.
Kelt: Jászladány, 2016. február 25.
P.H.

Drávucz Katalin
polgármester
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek.

Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a módosításokkal
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2016. (II. 25.) sz. határozata
A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirata
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
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1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5055 Jászladány Petőfi út 11-13.
1.2.2. telephelye:
telephely megnevezése
1

telephely címe
5055 Jászladány Rákóczi u. 10.

2. A költségvetési szerv
alapításával összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete
3.1.2. székhelye: 5055 Jászladány Hősök tere 6.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
3.2.2. székhelye:5055 Jászladány Hősök tere 6.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A

költségvetési szerv közfeladata: A gyermek 3 éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átfogó az óvodai
nevelési programja szerint végzett neveléssel iskolára való alkalmassá
tétel, valamint a gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati

besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

20 hetes kortól 3 éves korig bölcsődei ellátás (5055 Jászladány Petőfi
u.11-13)
(2,5) 3-6-7 éves gyermekek óvodai nevelése (5055 Jászladány Petőfi u.
11-13., 5055 Jászladány Rákóczi u.10)

7
óvodai nevelésen belül:
- cigány kulturális nevelést folytató óvoda, magyar nyelven
- óvodai integrációs fejlesztő program szervezése a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésére (IPR)
- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: (teljes
funkcionális integráció)
a, beszédfogyatékos
b, enyhe fokban értelmileg sérült
c, pszichés fejlődési zavarral (tanulási – figyelem – magatartás szabályozási zavarral)
d, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek nevelése
e, mozgásszervi fogyatékos gyermekek nevelése
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
nevelése
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti

megjelölése:

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok

1
2

7
8

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jászladány

Nagyközség közigazgatási területe
4.6. A költségvetési szerv

vállalkozási tevékenységének felső határa:
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását
alaptevékenysége körében hasznosítja.
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény

egyszemélyi felelős vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtási rendelete szerint
nyilvános pályázat alapján, legfeljebb 5 évig terjedő határozott
időtartamra a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete nevezi ki 5 évre és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazott

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény

megbízásos jogviszony

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V.
törvény

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,
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel
együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény az
alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és azokhoz
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden
esetben rendelkezik, az egyéb előirányzatokkal önállóan nem
rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait a
Jászladányi Polgármesteri Hivatal látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám

a köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1
2
3

tagozat
maximális gyermek-,
megjelölése tanulólétszám

5055 Jászladány Petőfi út 11-13.

150 fő 6 óvodai
csoportban

5055 Jászladány Petőfi út 11-13.

14 fő 1 bölcsődei
csoportban

5055 Jászladány Rákóczi utca 10.

92 fő 4 óvodai
csoportban

