Jegyzőkönyv
Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-án
(csütörtökön) 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.
Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi Ferenc alpolgármester, Béni Sándor,
Bimbó Ferenc, Kovácsné Lázár Ilona, Takácsné Kis Márta és Vörös Dezső
képviselőtagok.
Külön meghívottak: dr. Lajos Krisztina aljegyző, Gácsi Jánosné és Lévai Tiborné pénzügyi
előadók.
Szabó Gellért polgármester köszönti a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítja a
határozatképességet, és az ülést megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselőtagok egyhangúlag jóváhagytak (lásd 1. sz.
melléklet).
1. napirendi pont
Szabó Gellért: Ismerteti előterjesztését a Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának
módosításáról, melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 1. sz. melléklet).
A képviselőtagok az előterjesztést egyhangúlag elfogadták, és az alábbi határozatot hozták:
9/2014. ökt. hat.
Napközi Otthonos Óvoda
alapító okiratának módosítása.
Határozat
A Képviselő-testület
a Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat Magyar Államkincstár Bács-Kiskun
Megyei Igazgatóságához történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Alapító okirat
Intézmény neve:
Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási besorolása:
Székhelye:
Telephelye:
Létrehozásáról rendelkező határozat:
Működési köre (felvételi körzete):
Irányító szerv megnevezése, székhelye:
Fenntartó szerv megnevezése:
Fenntartó szerv címe:
Jogállása:
Vezetőjének megbízási rendje:

Szentkirályi Napközi Otthonos Óvoda
óvoda
Önállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi és gazdálkodási feladatait a Szentkirály
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.
6031 Szentkirály, Sallai u. 2.
180/1993. ökt. határozat.
Szentkirály község közigazgatási területe.
Szentkirály községi Önkormányzat képviselő-testülete
6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.
Községi Önkormányzat Szentkirály
6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 13.
Jogi személy, vezetője munkáltatói jogkörrel.
Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott képesítési előírásokra figyelemmel az
irányító szerv által kiírt pályázat alapján nevezi ki.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó fog-
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lalkoztatási jogviszonyok:

Közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Munkaviszony, melyre a Munka Törvénykönyvéről
szóló1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. tv. alapján.
Feladatellátást szolgáló vagyon:
292 hrsz-ú ingatlan
Ingó vagyon leltár szerint
Vagyon feletti rendelkezés joga:
annak használatára terjed.
Csoportok száma:
3
Maximális gyermeklétszám:
63
Költségvetési törzsszáma (PIR):
542177
Szakágazati számjele:
851020
Jogszabályban meghatározott közfeladata: Közoktatási intézmény, a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Alaptevékenységek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
Kormányzati funkció száma

Kormányzati funkció megnevezése

562912
749032
851000

Óvodai intézményi étkeztetés.
Minőségbiztosítási tevékenység.
Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása.
Óvodai nevelés, ellátás.
- kistelepülési (1100-2999) nem nemzetiségi nevelés oktatás,
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
- pedagógusok szakkönyvvásárlása,
- pedagógiai szakmai minőségfejlesztés, minőségirányítás,
informatikai oktatás.
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.
Ezen belül:
- Autista sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.
- A beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével, illetve a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzdő sajátos nevelési igényű tanulók oktatása.
- kistelepülési (1100-2999 fő) nem nemzetiségi nevelés,
oktatás,
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés,
- pedagógusok szakkönyvvásárlása,
- pedagógiai szakmai minőségfejlesztés, minőségirányítás,
informatikai oktatás.

851011

851012

Vállalkozási tevékenysége nincs.
ZÁRADÉK
A Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratát a Szentkirály Községi Önkormányzat képviselő-testülete
a 9/2014. (II.13.) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 26/2012. (IV.18.) számú határozattal elfogadott alapító
okirat hatályát veszti.
2. napirendi pont
Kutasi Ferenc településfejlesztő ismerteti előterjesztését Óvoda felújítására pályázat benyújtásáról,
melyet a képviselőtagok írásban megkaptak (lásd 1. sz. melléklet).
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Kiegészítésül elmondja, hogy a pályázatban az óvoda nyílászáróinak cseréje, fűtéskorszerűsítés,
világító testek cseréje, tetőlécek cseréje, festés és eszközbeszerzés szerepelne. Az elmúlt évben
100 %-os támogatásra pályáztunk, de nem nyertünk. Az idei pályázat 90 %-os támogatást biztosít.
A képviselőtagok egyhangúlag egyetértettek a pályázat benyújtásával, és az alábbi határozatot
hozták:
10/2014. ökt. hat.
Napközi Otthonos Óvoda felújítására
pályázat benyújtása.
Határozat
Szentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 4/2014. (I.31.)
BM rendelet szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése,
felújítása jogcímen a Napközi Otthonos Óvoda felújítására pályázat benyújtásával.
A pályázat saját költségvetési hozzájárulásaként 2 millió forintot a folyó évi
költségvetésében biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezután a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést befejezettnek nyilvánította.
Kmf.
Szabó Gellért
polgármester

Gombosné dr. Lipka Klaudia jegyző
távollétében és megbízásából:

dr. Lajos Krisztina
aljegyző

3

