Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24.
/ 46/390-120
FAX: 46/390-305
korjegyzoseg.bukkszentkereszt@digikabel.hu
www.bukkszentkereszt.hu

Jegyzőkönyv

Készült:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
április 4. napján tartott üléséről

Az ülés helye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Tanácskozó terme

Jelen vannak:
Jámbor Flórián
Solymosi Konrád Ferenc
Császár István
Kovácsné Erdődi Ildikó
Orliczki Attila
Szászné Sándor Erika
Szolnoki Csaba
Dr. Hegyközi Béla

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:
1. Viziközmű díjához támogatási igény bejelentése
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
2. A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosítása
A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda alapító okiratának elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.
1. Napirendi pont: Viziközmű díjához támogatási igény bejelentése
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
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A polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt levelét a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatási támogatással kapcsolatban. (a levelet a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza)
A támogatási igény bejelentéséről a képviselő-testületnek kell döntenie.
Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
19/ 2013. (IV. 04) Önkormányzati Határozata
Tárgy: Víziközmű díjához támogatási igény bejelentése
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a
támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul
veszi a támogatási igény bejelentését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jámbor Flórián polgármester
2.) Napirendi pont: A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító
Okiratának elfogadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A polgármester előadja, hogy 2012. december 31. napjáig az iskola és az óvoda közös
igazgatási intézményként működött. 2013. január 1. napjától az iskola a KIK fenntartásába
került, ezért a képviselő-testület 2012. december 18-án az óvoda mint önálló intézmény
létrehozásáról döntött, elfogadta annak alapító okiratát. (78/2012 (XII. 18) Határozat)
A törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban az államkincstár hiányosnak találta az alapító
okiratot, melyet írásban jelzett.
Ennek megfelelően a képviselő-testület 9/2013 (II. 14) határozatával a javított alapító okiratot
elfogadta.
Ezt követően az államkincstár telefonon azt a tájékoztatást adta, hogy az óvoda alapító
okiratának elfogadása előtt a korábbi alapító okiratot (ami még az iskolát is tartalmazza)
módosítani kell.
Ennek megfelelően a polgármester ismerteti az előterjesztést a Bükki Szlovák Nemzetiségi
Általános Iskola alapító okiratának módosítására.
Észrevétel, módosító indítvány nem volt.
A polgármester az előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül szavazásra bocsátja.
Az előterjesztésről 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
20/ 2013 (IV. 4) Önkormányzati Határozata
Tárgy: Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának
módosításának elfogadása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükki
Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítását az
előterjesztésben foglaltak szerint változtatás nélkül az ismertetett tartalommal elfogadja.

Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítása
A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda (3557 Bükkszentkereszt, Rákóczi
u. 4. sz.), Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2009.
december hó 1. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal, a
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek
végrehajtására, az alábbiak szerint módosítja.

1./ Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
A költségvetési szerv:
Neve:
Szlovák nyelven:
OM azonosító:
Székhely:

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Bükkszentkereszt Slovenská Národná Materska
Skola
3557, Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32.

2./ Az Alapító Okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Alapító szerv neve:
Alapító szerv székhelye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24.

Fenntartó neve:
Fenntartó székhelye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24.

Irányító szerv neve:

Bükkszentkereszt, Község Önkormányzat
Képviselő-testület
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3./ Az Alapító Okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai ellátás a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13.§ 6. pontja szerint
és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 1.a)
szerint.

4./ Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Működési területe: Bükkszentkereszt közigazgatási területe

5./ Az Alapító Okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Intézmény típusa:

Óvodai-köznevelési intézmény

6./ Az Alapító Okirat 6. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alaptevékenység szöveges meghatározása:
Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi
nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása:
-

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
integrált nevelése
Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése
Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése
Nemzetiséghez tatozók óvodai nevelése
Óvodai intézményi étkezés
Munkahelyi étkezés

7./ Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- óvodai nevelés
8./ Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:
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Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 Óvodai nevelés
9./ Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az alaptevékenységek államáztatási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
10./ Az Alapító Okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
Óvodai csoportok száma:
1 óvodai csoport
Óvodai férőhelyek száma:
25 fő
Maximálisan felvehető gyermekek száma: 30 fő
11./ Az Alapító Okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján határozott
Időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
előírásai alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
12./ Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra, irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvkönyvről
szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
13./

Az Alapító Okirat 13. pontja az alábbiak szerint módosul:
A feladatellátást szolgáló vagyon:
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A feladat ellátáshoz az óvoda rendelkezésére áll a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból a Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. szám alatti ingatlan, az
óvodai épülettel, udvarral és berendezésekkel.
A nevelőmunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök, szemléltető eszközök.
Az óvoda a rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon
használhatja.
14./ Az Alapító Okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
A vagyon feletti rendelkezési joga:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Bükkszentkereszt Község
Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás
rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet szabályozza.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
15./ Az Alapító Okirat 15. pontja az alábbiak szerint módosul:
Gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodási feladatokat ellátó
önállóan működő és gazdálkodó szerv a Bükkszentkereszt Község
Önkormányzata gyakorolja.
16./ Az Alapító Okirat 16. pontja az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Bükkszentkereszt, 2013. április 4.

Dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Jámbor Flórián sk.
polgármester
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Ezt követően a polgármester ismerteti az előterjesztést a Bükkszentkereszti Szlovák
Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának elfogadására
Észrevétel, módosító indítvány nem volt.
A polgármester az előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül szavazásra bocsátja.
Az előterjesztésről 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének
21/ 2013 (IV.4) Önkormányzati Határozata
Tárgy: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának elfogadása
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát az előterjesztésben foglaltak
szerint, változtatás nélkül az ismertetett tartalommal elfogadja.

A L A P Í T Ó O K I R AT
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5 § (1)-(2) bekezdéséi, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe foglaltan
az alábbi Alapító Okiratot adja ki:
1./

2./

Intézmény neve:
Szlovák nyelven:

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Bükkszentkereszt Slovenská Národná Materska
Skola

OM azonosító:
Székhelye:

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32.

Alapító szerv neve:
Alapító szerv székhelye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24.

Fenntartó neve:
Fenntartó székhelye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24.
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Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24.

3./

Jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai ellátás a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 6. pontja szerint és
óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§ 1.a) szerint

4./
5./

Működési területe:
Intézmény típusa:

6./

Az alaptevékenység szöveges meghatározása:

Bükkszentkereszt közigazgatási területe
óvoda – köznevelési intézmény

Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát
megelőző kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi
nevelés és a szocializáció biztosítása, az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés
megvalósítása.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása:
- Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek integrált nevelése,
- Enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése
- Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése
Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
7./

Az alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
- óvodai nevelés

8. / Államháztartási szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés
9. / Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
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890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
10./ Óvodai csoportok száma:

1 óvodai csoport

Óvodai férőhelyek száma:

25 fő

Maximálisan felvehető gyermekek száma:

30 fő

11./ Vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg pályázat útján határozott
időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai
alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

12./ Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra, irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

13./ A feladatellátást szolgáló vagyon:
A feladat ellátáshoz az óvoda rendelkezésére áll a korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból a Bükkszentkereszt, Kossuth u.32. szám alatti ingatlan, az óvodai épülettel,
udvarral és berendezésekkel.
A nevelőmunkához rendelkezésre állnak a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök,
szemléltető eszközök.
Az óvoda a rendelkezésére álló vagyontárgyakat feladatai ellátásához szabadon
használhatja.

14./ A vagyon feletti rendelkezés joga: az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati
rendelet szabályozza.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetőleg
biztosítékként felhasználni.
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15./ Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, a gazdálkodási
feladatokat ellátó önállóan működő és gazdálkodó szerv a Bükkszentkereszt Község
Önkormányzata gyakorolja.
16./ Vállalkozási tevékenység: az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Bükkszentkereszt, 2013. április 4.

Záradék :
Jelen Alapító Okirat – a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1)
bekezdés rendelkezésének megfelelően – 2013. január 1. napon lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 2009. december 1-én
kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 78/2012 (XII. 18) számú és a 9/ 2013 (II. 14) számú
önkormányzati határozatát visszavonja.
Bükkszentkereszt, 2013. április 4.

Jámbor Flórián sk.
polgármester

P.h.

Dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k. m. f.

Jámbor Flórián
Polgármester

Dr. Hegyközi Béla
jegyző

