Balajt Község Önkormányzatának
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu
3-12/2017.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 24. napján
(hétfő) de. 8.30 órai kezdettel a Községháza (3780 Balajt, Fő út 55. szám)
hivatali helyiségében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Szabó Zoltán polgármester, Csathó László alpolgármester,
Ádám Ferenc Györgyné képviselő és Berzi István képviselő
Igazoltan távol van: Kovács Márta képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:

Dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző

Szabó Zoltán polgármester köszönti a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülésen a
résztvevőket, majd megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 4 fő képviselő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1.) Döntés óvodavezetői kinevezésről.
Előadó: polgármester
2.) Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
Szabó Zoltán polgármester megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot - és a jegyzőkönyv hitelesítőinek Csathó
László és Ádám Ferenc Györgyné települési képviselőket - 4 fő döntéshozatalban való
részvételével - 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el az alábbiak szerint:
1.) Döntés óvodavezetői kinevezésről.
Előadó: polgármester
2.) Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester
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Tárgyalt napirendi pontok:
1.) Döntés óvodavezetői kinevezésről.
Előadó: polgármester
2.) Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról.
Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Döntés óvodavezetői kinevezésről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az óvodavezetői
pályázatra Varga-Pitényi Nikolett edelényi lakos nyújtotta be pályázatát. Pályázó a Miskolci
Egyetemen szerzett óvodapedagógus szakképzettséget. Hozzájárult a személyes adatainak
kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához. A szakma alapjait a Sárospataki gyakorló
óvodákban, valamint az Edelényi Mátyás Óvodában sajátította el.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:
Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2017. (VII.24.) határozata
Tárgy: Döntés óvodavezetői kinevezésről
Balajt
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a Balajti Óvoda
(székhely: 3780 Balajt, Fő út 2.) óvodavezetői munkakörének
betöltésére benyújtott Varga-Pitényi Nikolett 3780 Edelény, Táncsics
Mihály út 27. szám alatti lakos pályázatát.
Képviselő-testület Varga-Pitényi Nikolett 3780 Edelény, Táncsics
Mihály út 27. szám alatti lakost a Balajti Óvoda óvodavezetőjének
2017. augusztus 1. napjától - 2022. július 31 napjáig megbízza.
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Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és
illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az
irányadóak.
Határidő: azonnal, illetve 2017. augusztus 1.
Felelős: jegyző, polgármester
2./ Napirendi pont tárgya:
Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
Szabó Zoltán polgármester tájékoztatja arról, hogy a Képviselő-testület 2017. március 29.
napján megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésén a
24/2017.(III.29.) határozatának 4.
pontjában hozott döntést a Balajti Óvoda Alapító okiratának a jóváhagyásáról.
Képviselő-testület a Balajti Óvoda Alapító okiratát a - határozat 3. melléklete szerint jóváhagyta és elrendelte a jóváhagyott alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő
megküldését a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez.
A Magyar Államkincstár a benyújtott kérelemre hiánypótlási kötelezettséget írt elő, kérte
csatolni az óvodavezető kinevezéséről szóló testületi határozatot és a kinevezésről szóló
okmányt is. Hiánypótlási kötelezettségnek nem tudtunk eleget tenni, mivel az óvodavezetői
álláshelyre a pályázat kiírásáról még nem hozott döntést a Képviselő-testület. A döntést meg
kell, hogy előzze a fenntartóváltás, hogy kedvezményezettként Balajt Község Önkormányzata
szerepeljen, amiről a döntést ezen az ülésén hozta meg a Képviselő-testület.
A Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról a döntést a Képviselő-testületnek az
óvodavezető kinevezését követően kell meghoznia ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba
vételhez csatolni tudjuk a szükséges iratokat.
Javasolja a 24/2017. (III.29.) határozat 4. pontjának hatályon kívül helyezését és a Balajti
Óvoda Alapító okiratának a jóváhagyását a határozat melléklete szerint.
Szabó Zoltán polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Szabó Zoltán polgármester, - mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 4 fő döntéshozatalban való részvételével - 4 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatát:

3

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2017. (VII.24.) határozata
Tárgy: Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balajti Óvoda Alapító okiratának jóváhagyásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balajti
Óvoda Alapító okiratát, melyet 24/2017.(III.29.) határozatának 4.
pontjában foglaltak szerint a - határozat 3. melléklete szerint jóváhagyta - hatályon kívül helyezi.
2.) Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balajti
Óvoda Alapító okiratát a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
3.) Képviselő-testület elrendeli a jóváhagyott Alapító okirat Magyar
Államkincstár részére történő megküldését a törzskönyvi
nyilvántartásba vételhez.
Határidő: azonnal, illetve 8 napon belül
Felelős: polgármester, jegyző

Melléklet a 75/2017.(VII.24.) határozathoz
Okirat száma:1/A/2017.
Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a(z) Balajti Óvoda Alapító okiratát
a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Balajti Óvoda
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 2.
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2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2017. szeptember 1.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.2.2. székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai ellátás a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint és
óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontja szerint.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

851020

Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Óvodai nevelés. Hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése.
A gyermek három éves korától ellátja – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben meghatározottak szerint – a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő
feladatokat. Óvodai étkeztetés. Képességfejlesztés. Óvodai fejlesztő program szervezése. A
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése. Sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi
(látás, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
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zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az óvoda
alapfeladatán ellátásán túl többletbevétel szerzésére irányuló tevékenységet folytathat
elsődlegesen tanfolyamok szervezésében való közreműködés.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
9.
11.
12.

kormányzati
funkciószám
013350

kormányzati funkció megnevezése

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104030

Gyermekek napközbeni ellátása

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok

Az önkormányzati vagyonnal
kapcsolatos feladatok

való

gazdálkodással

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Balajt község teljes közigazgatási
területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek
megfelelően határozott időre, 5 évre Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
bízza meg.
Az egyéb munkáltatói jogokat Balajt község polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört
Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

6

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1.
2.
3.
4.

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

közfoglalkoztatási jogviszony

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint
egyéb
törvények
módosításáról szóló 20111. évi CVI. törvény

6. Köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: Óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatát a
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal (3751 Szendrőlád, Fő út 63. )
látja el, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata, valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön
megállapodás rögzíti.
6.2. A feladatellátási helyeként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
a köznevelési intézmény

1.
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feladatellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

Balajti Óvoda

-

50 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan

vagyon feletti

az ingatlan

helyrajzi

rendelkezés joga vagy a
vagyon használati joga

funkciója, célja

használati jog az
önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodásáról szóló
4/2013.(IV.25.)
önkormányzati rendelet
rendelkezése szerint

óvodai nevelés

száma
1.

3780 Balajt, Fő út 2.
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7. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napjától kell alkalmazni.

Balajt, 2017. július 24.
Szabó Zoltán
polgármester

Szabó Zoltán polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem
volt - megköszönte a megjelentést és a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.

K.m.f.

Szabó Zoltán
polgármester

Ádám Ferenc Györgyné
jegyzőkönyv hitelesítő
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Dr. Kernóczi Zsuzsanna
jegyző

Csathó László
jegyzőkönyv hitelesítő

