Jegyzőkönyv
Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 17 -én megtartott nyilvános
üléséről
Az ülés helye: Kőzségi Önkormányzat tanácskozó terme

3412 Bogács, Alkotmány u 9.
Az

ülés kezdő időpontja: 17.00 óra

Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kocsis István,
Péter Zoltán, Verhóczki Győrgy települési képviselők
Tanácskozásijoggaljelen volt: dr. Papp Adrienn jegyző,
Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője,
Fónad Beáta védőnő
Jegyzőkönyvvezető: Pap Beáta főelőadó

Csendesné Farkas Edit polgármester köszöntötte a jelenlévőket, dr. Papp Adrienn jegyzőt, Kásáné Szabó
Erika óvodavezetőt, Fónad Beáta védőnőt és a televízió előtt ülő nézőket. Megállapította, hogy a Képviselő
testület határozatképes, Kiss Zoltán települési képviselő jelezte távolmaradását. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Péter Zoltán és Verhóczki György települési képviselőket kérte fel.
A jelenlévő képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot.
Csendesné Farkas Edit polgármester tájékoztatást adott a Képviselő-testület és a lakosság részére az elmúlt
testületi ülés - 2014. május 29. - óta történt fontosabb eseményekről:
A csúszda építése befejeződött, átadása 2014. június 28-án megtörtént, azóta a kivitelező az
üzemeltetés közben jelentkező hibákat javítja.
Az orvosi rendelő átépítése a terveknek megfelelően halad, a belső teret burkolják, a külső szigetelés
és a liftakna építése is folyik.
A Dózsa György úti járda építése befejeződött a lakók kérésének megfelelően.
Szintén befejeződött az Alkotmány utca egy szakaszán a régi vizvezeték-csövek cseréje.
Lezárult a Glóner iskola előtti térszakasz csapadékvíz elvezetésének kiépítése, és a burkolás.
Megkezdődött a csapadék-víz elvezetők karbantartása a 2011. évi pályázat keretében, a vállalkozó
átvette a munkaterületet. Lakossági fórumot tartottunk június 18-án a projektről, melyet csekély
érdeklődés klsért.
Befejeződtek a sportpálya építési munkái, az átadás 2014. augusztus 2-án lesz, az őszi idény! már itt
játssza a csapat. A befejező munkákat az önkormányzat dolgozói végezték.
A közbeszerzési eljárás zajlik a főút felújítására, a projekt gazda a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
A Bogács Községért Közalapitvány sikeresen pályázott az első világháborús emlékmű felújítására, a
támogatás 1 millió Ft, melyhez 500.000.- Ft önerőt biztositva a munkák megkezdődtek az iskola
előtti téren.
Elkészültek a Bikarét és a Cserépi úti pincesor vázlattervei, mely a képviselő-testület tagjai részére
megküldésre került. A Képviselő-testület munkamegbeszélésen tárgyalja meg első körben a terveket.
Újabb pályázat került benyújtásra téli kőzfoglalkoztatás keretében, mely 2014. augusztus 2-tól 2015
február 28-ig tart, Ennek keretében az önkormányzat 31 főt tud tovább foglalkoztatni.
Az új települési honlapon ingyenesen biztosítunk megjelenést azoknak a bogácsi szállásadóknak,
akik idegenforgalmi adót fizettek az elmúlt évben. Ezt ki kívánjuk teIjeszteni a vállalkozásokra is,
amennyiben rendezik az esetleges tartozásukat.
Az idegenforgalmi és közösségi rendezvényekkel kapcsolatban az alábbiakat mondta el:
o
a Bükkaljai Mustra Cserépváralján idén először került megrendezésre, ahol Bogács is részt
vett,
szintén részt vettünk a mezőkövesdi főzőversenyen,
O
ebben az évben a Bükkaljai Borfesztivál többnapos rendezvény volt, mely csökkenő
o
érdeklődést mutatott.

o

Mazsorett gála került megrendezésre településünkön, ahol lengyel, szlovák, cseh és magyar
résztvevők is felléptek. Ez a rendezvény a lengyel testvértelepülés 20. évfordulójának
megünneplése révén jött létre.

o

Önkormányzati küldöttség vett részt Gyergyóújfaluban és Hárskúton is.

o

Hárskúti vendégek érkeztek Bogácsra a községi rendezvényünkre, a Borfesztiválra.

A tájékoztató legvégére hagyta, de a település életében nagyon fontos szerepet tölt be a jegyző
személye. A jegyzöi állás kiírása után, a beérkezett pályázatok közül dr. Papp Adrienn pályázata
került kiválasztásra, aki 2014. június 23-tól kezdte meg a Bogácsi Polgármesteri Hivatalban a
munkáját. Megkérte, röviden mutatkozzon be, hogy a televízió előtt ülö nézök is megismerhessék öt.

dr. Papp Adrienn

jegyző köszöntötte a jelenlévő települési képviselőket, a meghívott vendégeket és a

televízió előtt ülő nézőket.. Elmondta, hogy Harsányban él, ott végezte el általános iskolai tanulmányait.
Majd 2003. évben érettségizett, ezután 2008-ban szerzett diplomát jogászként. Majd ezután nagyvonalakban
ismertette, hogy hol dolgozott. Továbbá elmondta, hogy a 2010. évi önkormányzati választásokat követően
Harsány Község Képviselő-testületének tagja volt, 2012. évben azonban lemondásra kényszerült, mert
összeférhetetlen volt a tisztségével. Fájó szívvel tette ezt, mert nagyon szerette az önkormányzati képviselői
tevékenységet is. Eddigi munkahelyein nagyon szerették és ő is szeretett ott lenni, de reméli, hogy Bogácson
is meg fogják szeretni.

Csendesné Farkas Edit polgármester erőt és egészséget kivánt dr. Papp Adrienn jegyzőnek a munkájához.
A szavazásban 6 fő települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta Polgármester Asszony tájékoztatóját, az elmúlt testületi ülés óta
történt fontosabb eseményekről.
Polgármester Asszony a kiküldött napirendi pontokat nem kivánta kiegészíteni, így az alábbiak szerint tett
javaslatot az ülés napirendjére:

JAVASOLT NAPIREND:
l.) Beszámoló a Bükkalja Óvoda 2013. évi működéséről
Előadó: Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője
2.) Beszámoló a 2013. évi védőnői tevékenységről
Előadó: Fónad Beáta védőnő
3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
4.) Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

5.) Beszámoló a Képviselő-testület 2014. első félévében

hozott határozatai végrehajtásáról

Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.) A Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetése és az óvodák átszervezése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

7.) Feladat ellátási szerződés iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység ellátása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
8.) Indítványok, javaslatok
8.1.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreime
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
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109/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: A Képviselő-testület 2014. 07 .17-ei nyilvános ülésének elfogadott napirendje

NAPIREND:
1.) Beszámoló a Bükkalja Óvoda 2013. évi működéséről
Elöadó: Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője

2.) Beszámoló a 2013. évi védőnői tevékenységről
Előadó: Fónad Beáta védőnő
3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

4.) Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

5.) Beszámoló a Képviselő-testület 2014. első félévében hozott határozatai végrehajtásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
6.) A Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetése és az óvodák átszervezése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
7.) Feladat ellátási szerződés iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység ellátása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
8.) Inditványok, javaslatok
8.1.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreIme
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Beszámoló a Bükkalja Óvoda 2013. évi míikődéséről
Előadó: Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a Bükkalja Óvoda 2013. évi müködéséről szóló
beszámolót Oegyzőkönyv 1. számú mellékiete) Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője készítette el
számunkra. Majd kérte, hogy röviden ismertesse a beszámolóban leírtakat.
Kásáné Szabó Erika, a Bükkalja Óvoda vezetője köszöntötte a jelenlévőket és a televízió előtt ülő nézőket,
majd ismertette a beszámolóban foglaltakat. Majd megköszönte a fenntartónak, hogy biztosítja az óvodai
dolgozók számára a zavartalan működés feltételeit.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban.

Csendesné Farkas Edit polgármester megköszönte a színvonalas beszámolót, továbbá az óvodai dolgozók
segítségét az idegenforgalmi rendezvényeken. Elmondta, hogy az óvodavezetőve! nagyon jó a kapcsolata,
minden héten több alkalommal beszélnek, a megoldandó problémák felvetése után együtt keresik a
megoldást. Az óvodai dolgozókr61 csak pozitívan tud nyilatkozni.
Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkaija Óvoda 2013. évi működéséről
szóló beszámolót.

A szavazás ban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2014. (VII.17.) önkormányzati határozata
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Tárgy: Beszámoló a Bükkalja Óvoda 2013, évi működéséről

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkalja Óvoda 2013, évi működéséről szóló
beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2.) Beszámoló a 2013. évi védőnői tevékenységről
Előadó: Fónad Beáta védőnő

Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy a 2013, évi védőnői tevékenységről szóló beszámolót
(jegyzőkőnyv 2, számú mellékiete) Fónad Beáta védőnő készítette el a Képviselő-testület számára, Majd
kérte, hogy röviden ismertesse a beszámolóban leírtakat.

Fónad Beáta

védőnő köszöntötte a jelenlévőket és a teleVÍzió előtt ülö nézőket, majd ismertette a

beszámolóban foglaltakat. Elmondta, hogy az elmúlt évben nőgyógyászati rákszűrés kezdeményezése
történt, melyet nagy érdeklődés fogadott, sokan igénybe vették ezt a lehetőséget.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el a beszámolóval kapcsolatban,

Csendesné Farkas Edit

polgármester elmondta, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert ez a beszámoló

is magas színvonalról tett tanúbizonyságot, megnyugtató számunkra, hiszen gyakorlatilag hibátlan munkát
takar, A bogácsi szülőket arra biztatjuk, hogy minél többen vállaljanak gyermeket. Majd megköszönte Fónad
Beáta védőnőnőnek a rendezvényeken való részvételt. Fónad Beáta a Szülői Munkaközösség elnökeként is
aktívan részt vesz a településen, mindkét tevékenység területén gyakran egyeztetünk. Sok sikert és jó
egészséget kívánt további munkájához,
Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi védőnői tevékenységről szóló
beszámolót,

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2014. (VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Beszámoló a 2013, évi védőnői tevékenységről

Bogács Község Önkormáoyzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013, évi védőnői tevékenységröl szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kásáné Szabó Erika, a Bükka!ja ÓVoda vezetője és Fónad Beáta védőnő elhagyta a tanácskozótermet,

3.) Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról, és a közterületek tisztántartásáról
szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

Csendesné

Farkas

Edit

polgármester

elmondta,

hogy

a

települési

hulladékkal

kapcsolatos

közszolgáltatásáról, és a közterületek tisztántartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előteljesztést

(jegyzőkönyv 3, számú mellékiete) minden települési képviselő megkapott. A Pénzügyi és

Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet.
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Dr. Képes Ildikó Anna,

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra

javasolja a rendelet-tervezetet.

Csendesné Farkas Edit

polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel

kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 2014. július l . napjától. A közszolgáltató azonban
jelezte, hogy az üdülőtulajdonosok nagy része 2014. május 31-éig nem tudta megvásárolni a 13 db zsákot.
Kérte a közszolgáltató, hogy ez az időpont kerüljön módosításra az eddigi május 31. változzon augusztus 31re.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Polgármester Asszony a jegyzőkönyv 3. számú mellékletében található rendelet-tervezetet módosítás nélkül
bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2014. (VII. 18.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterilltek tisztántartásáról szóló rendelet
módosításáról

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35.§ és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ ( l ) bekezdés 19. pontjában foglalt feladatkörébe az
alábbiakat rendeli el:

1.§
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántattásáról szóló 13/2006. (VllI.29.)
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdésében" a tárgyév május 31-ig" szövegrész helyében "a tárgyév augusztus 31ig"szöveg lép.
2.§.
E

rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

4.) Javaslat a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi ígénybevételének szabályozására
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

Csendesné Farkas Edit

polgármester elmondta, hogy a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi

igénybevételének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és előteIjesztést

számú mellékiete)

(jegyzőkönyv 4.

minden települési képviselő részére megküldésre került. A Pénzügyi és Ügyrendi

Bizottság megtárgyalta a napirendet.

Dr. Képes Ildikó Anna,

a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra

j avasolja a kötelező kéményseprő-ipari kőzszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló
rendelet-tervezetet.

Csendesné Farkas Edit

polgármester

elmondta,

hogy

a

képviselő-testület

a

102/2014.(VI.24.)

önkormányzati határozatával döntött a kéményseprő-ipari szolgáltatás feladatainak 2015. január l-jével
történő átvállalásáról. A döntés értelmében a képviselő-testületnek pályázatot kell kiírni az átvállalt
kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának a kiválasztására. Majd a közszolgáltató kiválasztása
után a rendeletünket módosítani kell az árak és a közszolgáltató személyének meghatározása tekintetében.
Ebben az évben, a korábbi évekhez hasonlóan a Borsodi Kéményseprő Kft. látja el a feladatot.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el a rendelet-tervezettel kapcsolatban, így a
jegyzőkönyv 4. számú mellékletében található rendelet-tervezetet módosítás nélkül bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2014.( VII. 18.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében. valamint Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX (továbbiakban Mötv.) 13.§ (l) bekezdésének 2. pontjában
meghatározott feladatkörében e/járva. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi Xc. törvény 13.§ (3)
bekezdésében foglaltje/hatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések
1.§
Bogács Község Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari közszolgáltatási tevékenység ellátása az
önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján történik.

2.§
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a települési
kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a kéményseprő-ipari szolgáltatás
ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. Értelmező rendelkezések
3.§
E

rendelet alkalmazásában:
a) égéstermék: tüzelőanyagok elégetése kor keletkező termék, amely lehet gáznemű, folyékony, szilárd vagy ezek
keveréke
b) égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy
több járatot képez, és a tüzelőberendezés ruzterében keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.
c) használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, melynek összes nyílását befalazták vagy nem
éghetö anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták
d) ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a tulajdonos
e) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfőtés célját szolgálja,
üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés
t) tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő berendezés, amelyben a
működés soráo égéstermék keletkezik
g) sorrnunka: az a külőn megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres időközönként végzett
közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállásí díj nem terheli
h) összekötő elem: az égéstennék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a bekötőnyílással összeköti.

3. A rendelet hatálya
4.§
(l) A rendelet területi hatálya: Bogács község közigazgatási területére teIjed ki.
(2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett ellátása kiteIjed a lakásban és
más helyiségben épülö vagy már használatban lévő kémény, valamint tartazékainak műszaki felülvizsgálatára,
ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény adására. A közszolgáltatás nem teIjed ki a használaton kívüli égéstermék
elvezetöre.
(3) A rendelet személyi hatálya: A közigazgatási határon belül valamennyi ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy
használóra (továbbiakban: használó) kiteIjed, amely égéstermék-elvezetővel érintett függetlenül attól, hogy a tulajdonos
természetes vagy jogi személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari
szolgáltatást ellátó szolgáltatóra.
5.§
(l) Bogács Község Önkormáoyzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásával, a kiírt
pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes gazdálkodó szervezetet (továbbiakban: közszolgáltató)
bízza meg és kötelezi a feladat ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint
felruházza az őt megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal.

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása,
a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei

6.§
(1) A közszolgáltató sormunka keretében a 63/20l2.(XIl.l1.) BM. rendelet 3. §-ában meghatározott időszakonként
köteles elvégezni az égéstennék elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki
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felülvizsgálatát, az égéstennék-elvezetö levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és
szükség szerinti tisztítását, az égéstermék co paramétereinek vizsgálatát és a műszaki - biztonsági felűlvizsgálat
ellenőrzését,
a vonatkozó műszaki
követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és
működtetésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésének, valamint érzékelő működő képességének ellenőrzését, továbbá
mindazt a vizsgálatot, melyet törvény vagy annak végrehajtási rendelete előír.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék
elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan
tulajdonosának megrendelésére időszakonként kell elvégezni az (I) bekezdésben foglaltakat.
(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekőtő
eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint a használaton kivüli égéstermék elvezető.
(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szűkség szerinti tisztitást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka
keretében látja el. Az ütemezett sormunka végzésének időpontjáról a közszolgáItató legalább 8 nappal előtte szórólapot
ad ki és a helyí képújságban
hirdetményt tesz közzé, mely hirdetmény tartalmazza a másodík időpontot is.
(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata - az ingatlan
használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt meg!llúsul - a szolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.
(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a szolgáltató
az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlanhasználójának igazolt módon átadja.
(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tűzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges
műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként nyilvántartást vezet.
(8) Közvetlen élet- vagy tűzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés azonnali leállítására írásban
felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig. A szolgáltató az ingatlan címének közlésével - a veszély
jellegétől fiiggően - haladéktalanul köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó
engedélyest.
7.§
(I) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha olyan tűzelöberendezést
üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz
csatlakozik vagy tartalék (biztonsági) égéstermék elvezetőt tart fenn.
(2) A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a
Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses jogviszony jön létre.
(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6.§ (I), (2) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásához, a
munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani, így különösen
- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni,
- a kémény megközelíthetőségét biztosítani,
- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni,
- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési
helyének címét (továbbiakban: személyes adatait),
- az ingatlan tulajdonosa - az ingatan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban, igazolható módon köteles
bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj megfizetése az ingatlan használóját terheli,
- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles panaszával - igazolható módon - a
közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős önkormányzathoz fordulni.
(4) Az ingatlan használója kőteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul megszüntetni.
(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni, abban az esetben, ha az
ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el.
5.

A Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása és megfizetése
8.§
(1) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges a
következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza meg.
(2) A díj mértékét az égéstermék-elvezető tipusa, a tüzelési mód, az égéstermék-elvezető igénybevételének jellege és a
közszolgáltatással érintett ellátási terület településszerkezete figyelembe vételével kell megbatározni.
(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használója vagy megbízottja a díj megfizetésével,
illetve aláírásával köteles igazotoi.
(3) A közszolgáltatás díját a tulajdonosnak vagy a használónak a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg készpénzben kell
kiegyenlítenie a szolgáltató által kiállított számla ellenében. Átutalással történő kiegyenlítésre a szolgáltatóval kötött
megállapodás alapján van mód.
(4) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6. § (4) bekezdése szerint eleget tett, a közszolgáltatás
díját az ingatlan használója akkor is köteles megfizetni, ha a munka elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a
munka elvégzésének feltételeit nem biztosította.
(5) Az ingatlan használója a 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a
közszolgáltatás! - külön egyeztetést követően - köteles igénybe venni, és a közszolgáltatás díján túl a külön kiszállás
díját is megfizetni, amennyiben a szolgáltató a második időpontban sem tudta a közszolgáltatást ellátni.
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(6) A kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésének
türése alól a díj megfizetése nem mentesíti az ingatlan használóját.
(7) Nem ken a díjat megfizetni, ha a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatási munka a szolgáltató hibájából vagy
érdekkörében felmerülő okból marad el.

9.§
(1) E rendelet 2015. január l -jén lép hatályba.
Polgármester Asszony elmondta. hogy a tevékenység ellátására közszolgáltató kiválasztása céljából
pályázatot szükséges kiírni, ehhez a kiküldött határozati javaslatot a Képviselő-testületnek el kell fogadnia.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el a határozati javaslattal kapcsolatban, így
a jegyzőkönyv 4. számú mellékletében található határozati javaslatot módosítás nélkül bocsátotta szavazásra.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2014. (VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Pályázati kiírás a kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának kiválasztására

A Képviselő-testület az átvállalt kéményseprő-ipari tevékenység ellátására közszolgáltató kiválasztása céljából
pályázatot ír ki és felhatalmazást ad a polgármester számára a pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.) Beszámoló a Képviselő-testület 2014_ első félévében hozott határozatai végrehajtásáról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

Csendesné Farkas Edit polgármester a kiküldött beszámolót (jegyzőkönyv 5. számú mellékiete) nem kivánta
kiegészíteni.
A települési képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el a kiküldött beszámolóval kapcsolatban,
így Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi 1. félévében
hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóI.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Tájékoztató a Képvíselő-testület 2014. éví l. félévében hozott határozatok végrehajtásáról

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2014. évi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

l.

félévében hozott

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.) A Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetése és az óvodák átszervezése
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester
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Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy a kiküldött előterjesztést Űegyzőkönyv 6. számú
mellékiete) és a határozati javaslatokat minden települési képviselő megkapott, melyet a Pénzügyi és

Ügyrendi Bizottság megtárgyalt az ülésén.
Dr. Képes Ildikó Anna, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
a Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetéséről és az óvodák átszervezéséről szóló előteIjesztést, melyet
elfogadásra javasol a Képviselő-testület felé.
Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy Bogács Község Önkonnányzatának Képviselő
testülete is és Szomolya Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete is a 2014. május 29-én megtartott
üléseiken döntött a 20 13. szeptember 23-án kelt Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetéséről.
Verbóczki György települési képviselő elmondta, hogy nagyon sokszor változot! az utóbbi években az
óvoda működése, Bogács viszonylag nagy településnek számít a környéken, véleménye szerint társulás
nélkül is fenn tudjuk majd tartani.
Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy a társulások nagy része a magasabb nonnatíva miatt
jött létre. Úgy gondolja, hogy a társulás megszüntetése utáni működésnek az anyagi feltételei adottak, illetve
megfelelő szakembereink vannak. Az óvodánknak új elnevezése lesz a társulás megszüntetését követően· az
óvónők javaslatát figyelembe véve-, mely Bogácsi Bagolyvár Óvoda lesz majd a Képviselő-testület döntése
után. Továbbá elmondta, hogy egy konzorciumi megállapodás megkötése szükséges a pályázatban vállalt
feltételek teljesítése miatt.

Polgánnester Asszony elmondta, hogy a napirend kapcsán tőbb határozati javaslatot fog szavazásra
bocsátani, majd az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Bükkalja
Köznevelési Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről szóló Megállapodást.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: A Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetése

1.)

Bogács Község Önkonnányzatának Képviselő·testülete megtárgyalta és jóváhagY.ia a Bükkalja Köznevelési
Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről szóló Megállapodást.

2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri a Megállapodás aláírásár. és
megtételére.

•

szükséges

intézkedések

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Bogácsi
Bagolyvár Óvoda módosító okiratát, valamint a módosított alapító okiratát egységes szerkezetben.
2.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar A.llamkincstár Allamháztartási Irodája felé a
változásokatjelentse át.

A szavazás ban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Bogácsi Bagolyvár Óvoda módosító okiratának és alapító okiratának elfogadása

l .)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagJja a Bogácsi Bagolyvár Óvoda
módosító okiratát, valamint a módositott alapító okiratát egységes szerkezetben.

2.)

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája felé a változásokat
jelentse át.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Bükkalja
Köznevelési Társulás és Bogács Község Önkormányzata között óvodai nevelés feladat átadás-átvételre
kötendő megállapodást.
2.) A Képviselő-testületfelhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
J 16/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Óvodai nevelés feladat átadás-átvételre kötendő megállapodás

1.)

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Bükkalja Köznevelés;
Társulás és Bogács Község Önkormányzata között óvodai nevelés feladat átadás-átvételre kötendő megállapodást.

2.)

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteri a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Polgármester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TAMOP-3.1.11-12/22012-0092 azonosító számú projekt fenntartási időszakára a projekt szakmai tartalmának biztosítása
érdekében a Közreműködő Szervezettel egyeztetve készítse elő a konzorciumi megállapodást, és azt terjessze
a képviselő-testület elé.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Konzorciumi megállapodás

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri, hogy a TÁMOP-3.1.11-1212-2012-0092
azonosító számú projekt fetultartási időszakára a projekt szakmai tartalmának biztosítása érdekében a Közreműködő
Szervezettel egyezterve készítse elő a konzorciumi megállapodást, és azt teljessze a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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7.) Feladat ellátási szerződés iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység ellátása
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgánnester

Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy a kiküldött előteJj esztést űegyzőkönyv 7. szamu
mellékiete) és a feladat-ellátási szerződést mindenki megkapott, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalt az ülésén.
Dr. Képes Ildikó Anna, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolja a feladat ellátási szerződés megkötését az iskola- és ifjúsági egészségügyi tevékenység ellátására.
Verhóczki György települési képviselő arról kérdezett, hogy az önkormányzat még nem kötött feladat
ellátási szerződést a Dr. Képes és Társai Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel?
Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy Bogács Község Önkonnányzata a 16 1/2012.(XII.20.)
önkonnányzati határozata szerint megkötötte a feladat-ellátási szerződést a Dr. Képes és Társai
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, csak abban az iskola- és ifjúsági egészségügyi tevékenység ellátása nem
szerepel, ezért szükséges most ezt pótolni.
Dr. Képes Ildikó Anna települési képviselő bejelentette, hogy személyes érintettség miatt nem fog részt
venni a szavazásban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Képes Ildikó
Anna települési képviselő bejelentését, mely szerint személyes érintettség miatt nem fog részt venni a
szavazásban.
Polgánnester Asszony az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
1.) Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező
Feladat-ellátási szerződést az iskola- és ifjúság egészségügyi orvosi ellátására.
2.) A Képviselő-testületfelhatalmazza a polgármester! az 1.) pontban megnevezett szerződés aláírására.

A szavazásban 5 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Feladat ellátási szerződés iskola- és ifjúság egészségügyi tevékenység ellátása

1.) Bogács Kőzség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Feladat-ellátási
szerződést az iskola- és ifjúság egészségügyi orvosi ellátására.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l.) pontban megnevezett szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

8.) Indítványok, javaslatok
8.1.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreime
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgánnester
Csendesné Farkas Edit polgánnester elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat Alapítvány fordult
kérelemmel a Képviselő-testülethez, melyben a Mezőkövesdi Mentőállomás részére mentéstechnikai
eszközök beszerzéséhez ny újtson segítséget. A kiküldött előteJjesztés és határozati javaslat Űegyzőkönyv 8.
számú mellékiete) ezt tartalmazza. Kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottsági ülésen
elhangzott javaslatot ismertesse.
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Dr. Képes Ildikó Anna, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság támogatja a
benyújtott kérelmet. A bizottsági ülésen 100 e Ft támogatási összeg hangzott el javaslatként, melyet a
bizottság jelenlévő tagjai elfogadtak.
Verhóczki György települési képviselő elmondta, hogy mindenképpen a Mezőkövesdi Mentőállomást
javasolja támogatni.
Csendesné Farkas Edit polgármester elmondta, hogy az előteJjesztésben is a Mezőkövesdi Mentőállomás
támogatása szerepel, illetve az elmúlt évben is az átutalás közleményében megjegyzésként szerepelt a
Mezőkövesdi Mentőállomás, a Képviselő-testület támogatása esetén ebben az évben is így fog történni.
Polgármester Asszony az elhangzott javaslat alapján az alábbi határozati javaslatot bocsátotta szavazásra:
Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
kéreimét, és a mentéstechnikai eszközök megvásárlását 100 e Ft összeggel támogaija. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási összeg - a Citi Banknál vezetett 10800007-68164029
számlaszámra való - átutalásáról gondoskodjon.

A szavazásban 6 települési képviselő vett részt. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot bozta:
Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2014.(VII.17.) önkormányzati határozata
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreImének támogatása

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapitvány kéreimét. és
a mentéstechnikai eszközök megvásárlását 100 e Ft összeggel támogalia. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármesteri, hogy a támogatási összeg - a Citi Banknál vezetett 10800007-68164029 számlaszámra való átutalásáról gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Mivel az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el Polgármester Asszony
nyilvános ülést.
K.m.f.

J, . l'"ti'" 4J,.é...
dr. Papp Adrienn
jegyző
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Bogács Község Polgármesterétól
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
Tel.: 49/534-403, 30/689-1096
Fax.: 49/534-401
E-maiI: phboaacs@t-online.hu

MEGHÍVÓ
Bogács Község Önko nnányzat Kép viselő-testületének
2014. július 17-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 17 órakor tartandó nyilvános ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó tenne

- Bogács, Alkotmány u. 9. -

N A P I R E N D:
l .) Besz ámoló a Bükkal ja Óvoda 2013. é vi müködéséről
Előadó: Kás áné Szabó Erika , a Bükkal ja Óvoda vezető je
2.) Besz ámoló a 2013. é vi védőnői tevékenység ről

Előadó: Fó nad Beáta védőnő
3 .)

Javaslat a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás áról,
tiszt ántart ás áról szóló ö nkonnányzati rendelet módosítás ára
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

és

a közterületek

4.) Ja vaslat a kötelező ké ményseprő-ipari közszolgáltat ás helyí igénybe vételének szabályozására
Elöadó: Csendesné Farkas Edit polgár mester
5.) Besz ámoló a Kép viselő-testület 2014. első félé vében hozott határozatai végrehajt ás áról
Előadó: Csendesné Farkas Edit polgármester

6.) A Bükkalja Közne velési Társul ás megsZÜlltetése és az ó vodák átszervezése
Előadó: Cse ndes né Farkas Edit polgármester
7.) Feladat ell át ási szer ződés iskola- és i fjús ág egészségügyí te vékenység ell át ása
Elöadó: Csendesné Farkas Edit polgár mester
8.) Indít ványok , javaslatok
8.1.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreime

Előadó: Cse ndes né Farkas Edit polgármester
Bogács, 2014. július 7.
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Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 17-én (csütörtökön)
megtartott üléséről
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Bükkalja ÓVoda
3412 Bogács, Alkotmány u. 52.
Tel./Fax: 49/534-063
•
Adószám: 166150Q5-2-05
OTP Bank: 11734107-16615005

BESZÁMOLÓ A BÜKKALJA ÓVODA GESZTOR

ÓVODÁJÁNAK 2013/201 4-ES NEVELÉSI ÉVBEN VÉGZETT
MUNKÁJÁRÓL

Készítette:

n�l.l, l' .. 'I.n
,liA �',,:::
WJJ
..v-I).V NJ,\{J UL 'iUL
Kásáné SzabÍI Erika
óvodavezető

Tisztelt Képviselő testület!

1. Bevezető helyzetelemzés
Legmeghatározóbb esemény az óvodánk működésére, hogy az 1993. évi LXXIX. törvény a

közoktatásról helyett életbe lépett a

2011.

évi

CXc.

törvény a nemzeti köznevelésről, s az

ahhoz kapcsolódó EMM1 rendeletek. A 2013-14-es nevelési évet már az új szabályozásnak
megfelelően indítottuk el. Sok változást hozott az óvoda működésében,

az

óvodai nevelés

egészében az új törvény, melyek azonban nem egyszerre, hanem szakaszosan kerültek
bevezetésre.

Az új szabályozásokra való felkészűlés meghatározta a nevelési évet, hogy minden pedagógus
tisztában legyen

az

előírásokkal és az elvárásokkal. A szakmai megbeszéléseken ez mindig fő

napirendi pontként szerepelt. A törvényi változásokhoz a helyi alapdokumentumokat is át
kellett dolgozni, amely a legnagyobb feladatot és kihívást jelentette a nevelő közösségnek. A
Pedagógiai program, az SZMSZ és a Házirend is módosítva lett

az

új szabályozásoknak

megfelelően.
Az ÓVodai Nevelés Országos Alapprogramja,

az

Országgyűlés 2012. december 17-i ülésén

lett elfogadva, s 2013. szeptember l-től került bevezetésre. Ez az óvodai nevelés meghatározó
és legfontosabb dokumentuma.
Vezetőként nagy gondot fordítottam arra, hogy minden pedagógus és pedagógiai munkát
segítő munkatárs alaposan megismerje az Alapprogramban foglaltakat. Az egységes nevelési
szellem

kialakításához

a

korszerű

ismeretek

megszerzése

elengedhetetlen.

Az

Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania. Intézményünk
arculatát hosszú időre meghatározza az itt dolgozók módszertani kulturáltsága.
Az óvoda működésével kapcsolatban nagy öröm volt számunkra, hogy a nevelési évtől
kezdve teljes mértékben birtokba vehettük

az

udvart. A TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0092

azonosító jelű "Bükkalja Napköziotthonos Óvoda és Tagóvoda Fejlesztése" CÍmű pályázat
megnyerésével

az

lehetőségük, így

óvoda udvara újult meg teljesen. A pályázaton belül eszközvásárlásra volt
az

udvar tereprendezését, gyepszőnyeggel való borítását Fenntartónknak

köszönhetjük, mellyel a játszó tér EU komfortossá vált, lehetőséget adva az egészséges
életmódra való neveléshez, a szabadban végezhető természetes mozgásigény kielégítéséhez.
Köszönet érte!
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Az óvodai nevelés során arra törekszünk, hogy a gyermekek számára kellemessé,
élményszerüvé tegyünk minden napot, amit az intézményben töltenek. A tevékenységek,
programok szervezésénél fő szempontunk, hogy változatosak, derüs hangulatúak legyenek, és
valódi értékeket hordozzanak.

2. Az óvoda működési feltételei
2.1. Statisztikai adatok

2013/2014 nevelési év/fő

Ovoda
Férőhelyek száma

75

Beíratott gyermekek száma (okt.l.)

62

Evközben jött gyermekek száma

11

Gyermeklétszám (máj.3l.)

73

Tanköteles korú gyermekek száma

19

Nevelési Tanácsadó Iskolaérettségi vizsgálat

3

Nevelési Tanácsadó javaslatára óvodában marad

2

Gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma

61

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma

21

Térítési díjból 50%-os támogatást kapott

1

Logopédiai alapellátásban részesült gyermekek száma

13

Csoport létszámok: kis csoport

26

vegyes csoport

26

nagy csoport

21

A csoportok valódi átlaglétszáma 24,3 fő, ami megfelel a Köznevelési Törvény előírásainak.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket

az

óvodában látja el óraadó logopédus, heti

egy alkalommal.

3

Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Amennyiben valaki huzamosabb
ideig távol maradt, azt a szülőt megkeresték az óvónők, és kiemel! figyelemmel kísértük,
hogy a gyermek rendszeresen óvodába járjon.

2.2 Személyi feltételek
Humán erőforrás helyzete az intézményben:

Óvodapedagógusok:
-

2013/2014 nevelési év/fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus

7

EBBOL:
l szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

6

2 szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus

1

-

Portfólióját feltöltötte 2014.04.30-ig

(pedagógus-szakvizsgával,14

év

szakmai

gyakorlattal

5

rendelkezik)
-

Portfólióját feltölti 2014.1O.31-ig

(pedagógus-szakvizsgával,8 év szakmai gyakorlattal rendelkezik)
-

Portfólióját nem tölti föl

(védett korú)

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak
-

1

Dajka (dajkaképzővel rendelkező)

1

2013/2014 nevelési év/fő
3

EBBOL:
Érettségivel rendelkező

1

-

Pedagógiai asszisztens (érettségi + ped.asszisztensi OKJ)

1

-

Ovodatitkár (2014.06.30.-ig)

1

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert egész évben folyamatosan dolgozott nálunk
közcélú foglalkoztatott. A segítővel (dajka képzővel rendelkezik) meg tudtuk oldani a
megfelelő szintű, biztonságos gyerrnekellátást. Szeretném ezt a támogatást ez úton is

4

megköszönni

az

Önkormányzatnak, mert e nélkül a dolgozókra sokkal nagyobb teher hárult

volna.

Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, kötött munkaidejük heti 32 óra. 2013.
szeptember l-töl programunk megkívánja, hogy munkaidejük fennmaradó részében (max. heti
4 óra) nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatokat végezzenek.
2013-tól már nem szerepel a központi költségvetésben a továbbképzési keret, mely eddig
biztosította, hogy a hét évenkénti kötelező továbbképzési kötelezettségének (120 óra)
mindenki eleget tegyen.
Pályázatunkon belül azonban sikerült 4 óvodapedagógusnak 150 órás, 2 óvodapedagógusnak
1 80 órás, 1 óvodapedagógusnak 210 órás tanfolyamon részt vennie 1 00%-os támogatásban.

Az önképzés, az új ismeretek beépítése a napi gyakorlatba nagyon fontos és az intézmény
jővőjének

szempontjából

meghatározó

jelentőségű.

Az

egymástól

tanulást

szívesen

alkalmazzuk, ezzel is gyarapítva a pedagógiai eszköztárunkat. Magas szintűnek ítélem meg a
kollégáím szakmai tudását, az innovatív eljárások iránti lelkesedését.

2.3 Tárgyi feltételek
Nevelést segítő eszközök:
Minden csoportszobában megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő
értelmi képességet fejlesztő játékok, építő- és konstruáló játékok, szerepjátékok eszközei,
gyermekbútorai és a vizuális nevelés eszközei. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz. Új
játék kiválasztásakor mindig szempont számunkra, mely terület megsegítésére van szükség.
Berendezések, bútorok:
Intézményünk jól felszerelt, minden eszköz rendelkezésünkre áll a kiegyensúlyozott
munkavégzéshez, a gyermekek megfelelő szintű ellátásához. Minden dolgozó "magáénak"
érzi a berendezést, s így sajátjaként vigyáz annak állapotára. A csoportszobák esztétikus,
könnyen

tisztítható

gyermekbútorokkal

rendelkeznek.

A

helyiségek

a

dolgozók

kreativitásának köszönhetően otthonosak, barátságosak. Időt és energiát nem kímélve
varázsolják derűssé és esztétikussá a környezetüket, hogy minél inkább szolgálhassák a
gyerekek mindennapi tevékenységét, örömteli játékát.
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A kiszolgáló helyiségek közül a vizesblokk és a gyermeköltözők felszereltsége, bútorzata
megfelel a gyermekbarát, balesetmentes környezet elvárásainak. A gyermekmosdó intim,
higiénikus környezetet biztosítva a tisztálkodási szokások gyakorlásának ideális színtere. A
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szempontj ából ennek j elentősége azért nagy, mert
az ő otthonukban többnyire nem j ellemző hasonlóan ideális környezet.

Az edények közül a porcelán csészék és tányérok fogytak el kissé gyorsabban, a
költségvetésből ezt pótoljuk a következö nevelési év kezdetére.
Az irodaszerekből többet használtunk el ebben az évben a pályázat lebonyolítása miatt
(fénymásoló papír, toner), de ennek pótlását a pályázat lehetővé tette.
A III. óvodai jótékonysági bál bevételét digitális eszközök vásárlására fordítottuk, mely
nagyban segíti munkánkat. Sikerült beszereznünk: 1 db multi funkciós nyomtatót, 1 db 3D
LED TV-t és tartozékait, 2 db CD lejátszót, 1 db DVD lejátszót, I db fényképezőgépet és
tartozékait, l db Led-es diafilm vetítőt, 1 db notebookot, 1 db Sizzix vágó és domborító gépet.

3. Szakmai munkáról, hatékonyságról
Óvodánkban a nevelőtestület szakmai döntése alapján a Porkolábné Dr. Balogh Katalin
nevelésfelfogására épülő Komplex Prevenciós Óvodai Programot építettük bele helyi
programunkba. Pedagógiai programunkat 2013. márciusában dolgoztuk át az előírásoknak
megfelelően. A nevelőtestület igyekezett úgy formálni a program bizonyos elemeit, hogy az a módszertani szabadság megtartása mellett - magas színvonaion biztosítsa a célok és
feladatok megvalósulását. Az általunk képviselt helyi nevelési program kiemelten kezeli a
különböző részképességek zavarait, a pszichológiai rendellenességeket. Célunk megelőzni,
időben észrevenni, korrigálni a hiányosságokat. A hangsúlyt az óvodai megelőző, preventív
munkára fektetjük.
A differenciált egyéni fejlesztés az óvodapedagógusoknak egyik legfontosabb munkaköri
feladata, hiszen minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a saját tempójában haladva kapja
meg azt a minőségi oktatást-nevelést, amely a legjobban és legeredményesebben biztosítja a
harmonikus fej lődést. Az integrált nevelés feltételeinek biztosítására és j avítására tőrekszünk
a sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, mert évről-évre növekszik a számuk.
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Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével, szeretetteljes és
mindenkit maximálisan elfogadó, bizalmat árasztó légkörével, elsösorban a szabad játék
eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre.
A szülők kívánságát, elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve
alakítjuk életüket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete,
egymás értékeinek megbecsülése párosul.
Nevelőmunkánkat éves munkaterv szerint végezzük.

Az abban megfogalmazottakat

igyekeztünk maradéktalanul teljesíteni. A nevelési gyakorlatunk során nagy hangsúlyt
fektettünk a közös élményekre épülö tevékenységekre, a gazdag lehetőségeket rejtő játékos
tanulásra és a gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatására. A komplex foglalkozások
rendszerében a pedagógusok arra törekszenek, hogy a gyerekek számára valódi értékeket
közvetítsenek.

A nevelési év kiemelt [eladata volt a gyermekek neveltségi szintjének emelése:
normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony
egészséges életmód szokásainak javítása
társas kapcsolatok, gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt kapcsolat
tevékenységekhez való viszonyban nagyon fontos emelni a neveltséget
(együttműködés,

alkalmazkodás,

kudarctűrés,

konfliktuskezelés,

önfegyelem,

önállóság, stb.)
környezettudatos magatartás szintjének emelése
tehetséggondozás kibontakoztatása (a szülői igények és elvárások figyelembe
vételével, de reális elvárások alapján)
mindennapos testnevelés színvonalának emelése
a differenciált egyéni fejlesztés megvalósítása minden tevékenység formában Qáték,
munka, tanulás)

Egyéb feladataink:
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel szokásainak megalapozása,
igényeinek alakítása kiemeit jelentőségű.
Különös figyelmet kell fordítanunk a

gyermek

gondozására,

testi szükségleteinek,

mozgásigényének kielégítésére.
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A rendszeres célséták nyújtsanak lehetőséget közös élményen alapuló tapasztalatok
gyűjtésére, melyet a gyermekek testi biztonságának szem előtt tartásával valósítunk meg.
A gyermekek testi épségének védelme és a balesetek megelőzése érdekében a használati
tárgyak ellenőrzését, karbantartását, a hibaforrások megszüntetését rendszeresen végezzük.

Az udvari játékeszkőzők kőrnyékén naponként valósul meg

az

ellenőrzés. Az eszközök

használata csak állandó felügyelet mellett, a tevékenység kisérésével tőrténhet.
A tanulás hatékonyságának erősítése érdekében nyugodt feltételeket teremtünk. Legfontosabb
a gyermekek egyéni képességeinek a figyelembevétele. A differenciált feladatadással juttatjuk
őket minél több sikerélményhez.
A tehetséggondozás keretében szerveztünk zeneovi és sakk foglalkozásokat.
Az

iskolaérettségi követelmények teljesítését

a megfelelő

módszerek

és

eszközök

alkalmazásával érjük el. Gyermekeink sikerélményhez jutva, zökkenőmentesen kezdhessék az
iskolát.

4. Óvodánk kapcsolatai
Legfontosabb és leggyakoribb kapcsolattartási formáink

Szülőkkel való kapcsolattartás,

együttműködés:

A pedagógiai programunkban

meghatározott kapcsolattartási formák alapján célunk, - a mindenkori reális kéréseik
figyelembe vételével - hogy egyenrangú nevelőtársi viszonyban a kölcsönös bizalom
és segítségnyújtás, alkalmazkodás valósuljon meg. A meglévő kapcsolattartási
formákat szeretnénk bővíteni, illetve a találkozásokat minél tartalmasabbá tenni.

Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat: A családokkal való kapcsolattartás során

a

hátrányos és veszélyeztetett helyzetben nevelkedő gyermekek érdekeinek képviselete,
megsegítése. A gyermek fejlődésének követése, segítségnyújtás formáinak bővítése.

Az indokolatlan óvodai hiányzás csökkentése.
Védőnői

hálózat:

Egészséges

életmódra

nevelés

kialakításában

kölcsönös

együttműködés, előadások szervezése. A szűrő vizsgálatok elvégzése, rendszeres
óvodába járás elősegítése, indokolatlan hiányzás csökkentése. Betegség miatti
hiányzás nyomon követése.

8

Iskola:

A zökkenőmentes átállás megsegítése, az intézmények elvárásainak közelítése

egymáshoz. Az óvoda-iskola átmenetet segítő program szerinti megvalósítás.

Szakmai Szolgáltatók, Pedagógiai Szakszolgálat: A fejlesztésre szoruló gyermekek
időben megfelelő szakemberhez kerüljenek. A gyermekek egyéni fejlesztéshez
segítségnyújtás,

szakszerü

ellátás.

Beszédhibák

szűrése,

javítása,

logopédiai

foglalkozások, fejlesztő foglalkozások megszervezése.

Önkormányzat: Gazdasági együttműködés, megfelelő információáramlás biztosítása.
Óvodai és községi rendezvényeken való kölcsönös megjelenés.

Művelődési intézmény: Kölcsönös megjelenés egymás rendezvényein, ezzel is
fonnálva

a

gyermekek

érdeklödését,

ízlésvilágát.

A

kultúra és

művészetek

megszerettetése, a családok életszemléletének alakítása.

s.

Óvodánk ünnepei, rendezvényei

A gyermeki élet hagyományos ünnepei óvodánkban: Népmese napja, Zene világnapja,

Mikulás, Karácsony, Farsang, Cigányság világnapja, Húsvét, Anyák köszöntése, Gyennekhét,
Nemzeti összetartozás napja, Tanévzáró
Nemzeti ünnepeink: Március 15., Október 23.
Alapelvünk, hogy az űnneplés mellett kiemeIt hangsúlyt nyer a kulturált viselkedés, az adott
ünnepnek megfelelő érzelmi azonosulás.

Külsőségében és

tartalmában a

műsorok,

rendezvények igényesek, jól szervezettek, a gyermekek számára érthetöek, élvezhetőek.
Pályázatunkon

belül

lehetőségünk

nyílt

az

óvoda nevelési programjában foglaltak

megvalósulását támogató programok szervezésére: " Én ebben vagyok tehetséges" project;
Óvodások művészeti Ki-Mit-Tud-ja; Népi hagyományőrzö programok; Interaktív koncertek;
Tanulmányi kirándulás nagycsoportosokkal a nyíregyházi állatkertbe; Játszópark; Zenés
torna; Kézműves tevékenységek.

6. Összegzés
Mint nevelési intézmény, ell átjuk az óvó-védő, szociális, nevelö-fejlesztő feladatokat is.
Pedagógiai funkciónkat tekintve pedig fontos feladatunk az iskolai életre való elökészítés, úgy
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hogy a gyerekek olyan fejlettséggel rendelkezzenek minden területen, amely alkalmassá teszi
őket az iskolai életre, a szándékos tanulásra. Ezeket a feladatokat tekintve intézményünk
minden dolgozójának magas szintű, összehangolt munkájára szükség van, hogy eleget
tegyünk a kihívásnak.
Beszámolóm elkészítésénél igyekeztem minden területről valósághű képet alkotni, reálisan
feltárni az értékeinket, s azokat a tényeket is felvázolni, ahol még van fejlesztésre váró
feladatunk. Bízom benne, hogy minél több pályázati lehetőséget tudunk kihasználni, ezzel is
növelve óvodánk hatékony munkáját.
Ez úton is szeretném megköszönni dolgozói közösségünk nevében a fenntartó Bogács Község
Önkormányzatának és Képviselőtestületének, hogy segítő hozzáállásával mindig biztosította a
zavartalan működés feltételeit.

Bogács, 2013.07.09.

Tisztelettel:
Kásáné Szabó Erika
óvodavezető
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Tájékoztató a védőnői szolgálat
működéséről
20 1 3 . évben

Készítette: Fónad Beáta
védőnő

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!

Munkám egy komplex egészségügyi szolgáltatás, melyet szorosan együttműködve végzem
a háziorvosokkal, a nögyógyászokkal, a gyermekorvosokkal.
Bogács községben, a többi környezö településekhez képest viszonylag magas a
születésszám, mely az elmúlt 1 0 év alatt a következöképpen alakult:
2004. évben
2005. évben
2006. évben
2007. évben
2008. évben
2009. évben
2010. évben
201 1 . évben
2012. évben
2013. évben
2014. évben

1 4 fó
2 1 fó
23 fó
2 1 fó
24 fó
2 1 fő
1 8 fó
30 fó
17 fó + 2 fó beköltözött
22 fó
26 fő várható

Ellátásom alá tartoznak a gyermekek megszületésüktöl kezdve az általános iskola
befejezéséig, valamint a várandós és a növédelmi gondozást is én végzem. A gondozott
családoknak több mint a fele veszélyeztetett, vagy egészségügyi, vagy szociális, vagy
mindkét ok miatt. Ezért is mondhatjuk, hogy Bogács védönöi gondozottai fokozottabb
ellátást, nagyobb odafigyelést igényelnek, mint más, hasonló létszámmal rendelkezö
körzetek, arról nem is beszélve, hogy a gondozottak száma még így is magasabb, mint a
környezö településeké.

Gondozottak száma:

- A közösségbe nem járó 3 év alatti gyermekek számajelenleg 70 fö,
- Az óvodás korcsoportú gondozottaim létszám 83 fó,
- Az iskolásoké 145 fö volt a 20 1 3/14-es tanévben
- A várandósok száma jelenleg 1 4 fó.
Munkám helyszíne a tanácsadó, a családok lakása, az óvoda és az iskola.
Hetente két alkalommal van fogadóórám, 2 óra terhes tanácsadást, 2 óra csecsemö és
kisgyermek tanácsadást tartok.
A gyermekorvos havi egy alkalommal jár ki és végezzük közösen a gyermekek gondozását
és szükség esetén nögyógyászati szakorvosi tanácsadást is igénybe tudok venni. Tekintettel
arra, hogy sok halmozottan hátrányos helyzetű család él településünkön, ezekre a
szakrendelésekre nagy szükség van a megfelelö színvonalú munka elvégzéséhez.

A védőnő a feladatait:

A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban
(Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2004)
459/ 1 . EüM közlemény a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok kézikönyv (MEES)
( l .0 változat)
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1 997. (IX.3.) NM rendelet;

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.2 l .) ESzCsM rendelet;
IV. sz. Módszertani Útmutató A védőnő feladatai a nevelési-oktatási intézményekben

(OALl 2007.)
5 1 /1 997. (XII. 1 8.) NM rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékiete az életkorhoz kötött
szűrővizsgálatokról
1 8/1 998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőzőbetegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről
33/1992.(XII.23.) NM a terhesgondozásról
és számos módszertani levél alapján köteles elvégezni.
Röviden felvázolnám ezen feladatokat:
Várandós gondozás:

Vezetem a várandós nyilvántartást, kiállítom a Várandós anya gondozási kiskönyvét.
Összegyűjtöm és nyilvántartom a vizsgálati eredményeket, minden várandósnál külön
gondozási tervet állítok fel és ez alapján végzem a gondozást a tanácsadóban és a várandós
otthonában. Szükség esetén konzultálok a háziorvossal és a nőgyógyásszal.
Elvégzem a védőnők által önállóan is elvégezhető vizsgálatokat (pulzus, vérnyomás,
szívhang, vizelet, testsúly, emlők stb vizsgálatát).
Figyelemmel kísérem a várandós szociális, családi és munkahelyi körülményeit.
Veszélyezetető tényező észlelésekor jelzek a Gyermekjóléti Szolgálatnak és a
Jegyzőnőnek.
Tájékoztatást adok az intézményi és a családtámogatási ellátási formákról.
Felkészítem a várandósokat a szoptatásra és a szülésre, illetve a szülést követő hat hétben
a gyermekágyas gondozását is tovább végzem.
Gyermekgondozás:

A gyermekek gondozását is a fenn említett rendeletek szabályozzák, az életkoruknak
megfelelően előírt vizsgálatokat rendszeresen elvégzem mint pl: testi fejlődés, értelmi,
lelki, szociális fejlődés, érzékszervek működése, mozgásszervi elváltozások szűrése.
19azolással látom el a szülőket.
Felvilágosítást adok a családtámogatási formákról, lázcsillapításról, betegápolásról,
tanácsokkal látom el a szülőket a táplálással, öltözködéssel, fogzással, kézségfejlesztéssel,
értelmi és beszédfejlődéssel stb. kapcsolatban.

Fokozott figyelem hárul a csecsemőkorú gyermekekre, hiszen náluk alakulhat ki a legtöbb
probléma és merülhet fel a legtöbb kérdés is. Hozzájuk az első hat hétben hetente, majd
havonta megyek családlátogatás céljából.
A kötelező védőoltásokat megszervezem, nyilvántartom, közreműködök a beadásuknál és
havi rendszerességgel j elentést készítek a kormányhivatal részére.
A gyermekek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy más veszélyeztető ok fennállása
esetén értesítem a Gyermekjóléti Szolgálatot, a háziorvost, szükség esetén hatósági eljárást
kezdeményezek.
Az óvodában és az iskolában sze. kéthetente tisztasági vizsgálatot végzek, a 2,4,6,8.
osztályba járó gyermekeket az előírt szűrővizsgálatokban részesítem, egészségnevelő
előadásokat tartok, egészségnapokat szervezek számukra. Figyelemmel kísérem az előírt
szakvizsgálatok megtörténtét, majd végzem a gyermek krónikus gondozását.
A tanév során az előírt korosztály számára az Engerix-B oltás megtörtént, ez 14 fót jelent.
Ugynakkor 8 fót MMR II és Dl-TE oltásban részesítettünk.
Az oltások megtörténte után az adminisztráció és a jelentések küldése a kormányhivatal
felé megtörtént.
A tisztasági vizsgálatokat év elején minden tanulónál elvégeztem, majd rendszeresen az
egész év folyamán kontroláltam a problémás csoportoknál. Családlátogatások során a
szülők figyeimét felhívtam, és segítségét kértem a pozitív esetek megszüntetésében. A
tanulók összetételéből és higiénés szokásaikból adódóan, sajnos rendszeresen,
gyakorlatilag kéthetenke kell az intézményben tisztasági vizsgálatot elvégezni.
A gyerekek testnevelési kategóriába való besorolása megtörtént a tanév elején.
Az iskolai rendezvények során a háziorvos sal együtt egészségügyi felügyeletet láttunk el,

a tanítási idő alatt az elsősegélynyújtás és az akut betegellátás folyamatos volt. Kötözések,
vérnyomásmérések, sebellátás, rosszullétes gyermek ellátása valamint az elsősegélyládák
feltöltése folyamatos volt. Az egészségnevelő előadások ütemezése az osztályfönökökkel
történő egyeztetés alapján valósult meg, a folyamatos kapcsolattartás során lehetőség nyílt
az osztályok igényének megfelelő témák kiválasztására.
Témaköreink: - Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiéne
- Mindennapos, aktív testmozgás, sport
- Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése
- Személyes, társas kapcsolat
- Személyi higiéne
- Egészséges és biztonságos környezet
- Barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés
Két esetben külsős előadó igénybevételével tettük változatossá a programot. Összel
egészségdélután alkalmával előadást tartottam a fogápolásról.

Kapcsolataim:

Munkám összetettségéből adódóan számos intézménnyel és hivatali személlyel kell a
kapcsolatot tartanom ahhoz, hogy naprakész és megfelelő munkát végezhessek.
Szoros kapcsolatot tartok a gyermekek és a várandósok háziorvosával, nőgyógyászával, a
gyermekorvossal, a Bükkalja Általános Iskola tanáraival és a Bükkalja Óvodával, a
Mezőkövesd Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyi dolgozóival, az
önkormányzat dolgozóival. Kapcsolatunk kifejezettenjó, véleményem szerint
együttműködésünk jó, a közös munkát megfelelően tudjuk elvégezni.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a tavalyi évben előírt
béremelést, az önkormányzat zökkenőmentesen biztosította számomra, melyet
egyértelműnek gondolnánk, de számos településen konfliktust okozott a munkáltató és a
védőnő között. ( Ajogszabály eltérő értelmezése miatt )
Az adminisztráció:

Számítógépen történik a gondozottak adatainak rögzítése és a jelentési
kötelezettségeimnek is ezen keresztül teszek eleget.
A megfelelő adatvezetéshez elengedhetetlen a 2008 j anuárj ától bevezetésre került védőnői
nyilvántartó rendszer a "Stefánia védőnői számítógépes program".
Az OSZMK (Országos Szakmai Módszertani Központ) kötelezővé tette a védőnők
számára is az elektronikus adatszolgáltatást, amely azt jelenti, hogy minden hónap 1 5-ig a
havi jelentéseket elektronikusan továbbítjuk, valamint a védőoltási és az éves iskola
egészségügyi jelentéseket is.
A nyilvántartó program nagy segítséget jelent az említett jelentések elkészítésében, a
tanácsadások és látogatások dokumentálásában, megkönnyítve így a körzetben elvégzendő
munkát, valamint jelentősen csökkentette a nyomdai költségeket is. A program
fejlesztésének köszönhetően okostelefonra is letölthető egy aplikáció, melynek
köszönhetően a családlátogatások alkalmával beírt feljegyzéseimet a tanácsadóban Wifi
segítségével rögtön a számítógépre tudom áthelyezni.
MinimumfeItételekről:

A tanácsadó a törvényben leirt minimumfeItételeknek megfelel, bár egy egy
vizsgálóeszköz már elavult, sokszori szervizelése miatt már megérett a cserére. A
folyamatban lévő nyertes pályázatnak köszönhetően számos eszköz cseréjére nyílik
lehetőség.
Rendezvények:

Minden évben aktívan részt veszek a véradások megszervezésében, az egészségnapok
lebonyolításában és amennyiben igény volt rá csecsemőmasszázs, baba-mama klub és
kismamatorna tanfolyamot is szerveztem. Ezeknek nagy sikere szokott lenni, igény van rá,
így színesíthetjük a kismamáknak a megszokott hétköznapokat.

Összegzés:

Évente többször, a szakmai felügyeletemet ellátó vezető védőnő és a megyei
kormányhivatal dolgozói részéről ellenőrzésen estem át, minden alkalommal a védőnői
gondozást megfelelőnek találták, melyről a munkáltatómat írásban értesítették és mely
pozitív visszajelzés is számomra a megfelelően elvégzett munkáról, bár úgy gondolom, az
igazi elismerést a gondozottaimtól kapom, akik elfogadtak és bizalommal fordulnak
hozzám.

Megtisztelő figyelmüket köszönöm!

�C!0�
Fónad Beáta
védőnő

Bogács, 2014.07.07.
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előterjesztés készítésben közreműködött:dr. Papp Adrienn jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képvisel6-testület 2014. július 17-i ülésére
Tárgy:
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról, és a
tisztántartásáról szóló 13/2006 (VIII.29) önkormányzati rendelet módosítása

közterületek

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (l) bekezdés

alapján uyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Bogács Község Önkonnányzata a NHSZ Tisza Nonprofit Kft-vel kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzödést 2014. július O l . napjától. A Közszolgáltató
jelezte, hogy az üdülö tulajdonosok és használók nagy része 2014. május 31 -ig nem tudták
megvásárolni a 13 db zsákot és így nekik a jelenleg hatályos rendelkezés értelmében fél évig
igénybe kell venniük a szilárd hulladék szállítást a 120 literes gyüjtöedényre megállapított
áron. Kérte a közszolgáItató, hogy az önkonnányzati rendeletben módosításra kerüljön a
zsák megvásárlásának idöpontja.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a többször módosított települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2006
(VIII.29.) önkormányzati rendeletét az l. melléklet szerint módosítsa.

Bogács, 2014.07.09.
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Csendesné Farkas Edit
polgármester

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2014.( VII. _.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterüItek tisztántartásáról szóló
rendelet módosítása

(tervezet)

Bogács Község Önkonnányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 35.§ és Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX.
törvény 13 .§ (1) bekezdés 19. pontjában foglalt feladatkörébe az alábbiakat rendeli el:
l.§
A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló
13/2006. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 1 7. § (2) bekezdésében " a tárgyév május 3 1 -ig"
szövegrész helyébeu "a tárgyév augusztus 3 1 -ig"szöveg lép.
2. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Csendesné Farkas Edit
polgánnester

dr. Papp Adrienn
jegyző

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
. . .. ./2014. (VII ) önkormányzati rendelete
•

.

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterültek tisztántartásáról szóló
rendelet módosítása

Ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal ajogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható kővetkezményeit. A tőrvény 17. § (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.
Társadalmi hatás:
Nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
Nincs
Környezeti és egészségi következmények:
Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az üdülő tulajdonosok, használók nem tudják megvenni tárgyév május 3 1 -ig a 120 literes zsákokat,
mert legtöbbjük még nem tartózkodik ekkor a településen, emiatt került módosításra a tárgyév
augusztus 3 1 -re a zsákok megvásárlásának időpontja.
A jogaIkotás elmaradásának várható következményei:
Az üdülő tulajdonosok, használók (akik nem vásárolták meg a zsákokat tárgyév május 31-ig) nem
tudják a helyi rendeletben lévő hulladékszállitási kedvezményt igénybe venni.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel
többlet feltételt az eddigiekhez képest.
dr. Papp Adrienn
jegyző
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az előterjesztés készítésben közreműködött:dr. Papp Adrienn jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület
Tárgy:

2014. július 17-i ülésére

A kötelező kéményseprő- ipari kőzszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról

szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (l) bekezdés
alapján nyilvános ülésen történik.

A rendelet megalkotása a Mötv 50.§-a és 42.§ l . pontja alapján minősített többséget igényel.
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2.
pontja szerint a kéményseprő-ipari szolgáltatás egy helyben biztosítható közfeladat, ellátása a
helyi önkormányzat kötelezettségét képezi. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
2012. évi XC. törvény (továbbiakban: Kstv.) 2. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a
megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának ellátási kötelezettsége kiterjed az egész
megyére, ugyanakkor a Kstv. értelmében a települési önkormányzatok - törvény szabta
feltételek teljesülése esetén - önként vállalhatják e közszolgáltatás ellátását, így ezen
településekre nem terj ed ki a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzatának ellátási
kötelezettség. A kéményseprő- ipari szolgáltatást eddig Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata látta el Bogács településen a Borsodi Kéményseprő Kft. közszolgáltatóval
kötött szerződés alapján.
A képviselő-testület a 10212014. (VI.24.) önkormányzati határozatával döntött a
kéményseprő- ipari szolgáltatás feladatainak 2015.01 .01-vel történő átvállalás áról. Jeleztük a
megyei jogú város önkormányzata felé, hogy átvállaljuk a kéményseprő-ipari szolgáltatás
feladatát.
Az önkormányzatunknak a 2012. évi XC. tv.3.§ (1) bekezdés c. pontja alapján legkésőbb
július 31-ig napjáig
a következő év január l -jei hatálybelépéssel meg kell alkotni a
kéményseprő- ipari szolgáltatással kapcsolatban a rendeletét, amely a feladat ellátásának
általános, helyi feltételeit szabja meg.
A következő lépésként a képviselő-testületnek pályázatot kell
az átvállalt
kiírni
kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának a kiválasztására. Majd a közszolgáltató
kiválasztása után a rendeletünket módosítani kell az árak és a közszolgáltató személyének
meghatározása tekintetében.
Kérem

a

Képviselő-testületet,

hogy

a

kéményseprő-

igénybevételének szabályozása tekintetében alkossa meg az

ipari

1.

szolgáltatás

helyi

melléklet szerinti rendelet

tervezetét. Továbbá kérem, hogy határozati javaslatot vitassa meg és fogadja el.

Bogács, 2014. július 09.
Csendesné Farkas Edit
polgármester

1.

melléklet

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2014.( VII. _.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
(tervezet)

Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében.
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban
Mötv.) J3.§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eijárva, a
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi Xc. törvény J3.§ (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
l.

Általános rendelkezések
1. §

Bogács Község Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari kőzszolgáltatási
tevékenység ellátása az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján történik.

2. §
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a települési
kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefuggő feladatok eredményes végrehajtását, a
kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.

2. Értelmező rendelkezések
3. §

E rendelet alkalmazásában:
a) égéstermék: tüzelöanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű,
folyékony, szilárd vagy ezek keveréke
b) égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló
szerkezet, amely egy vagy több j áratot képez, és a tüzelőberendezés tüzterében keletkezett
égésterméket a szabadba vezeti.
c) használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezetö, melynek összes
nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési
technológiával (kötéssel) lezárták
d) ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a
tulajdonos
e) tartalék (bíztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a
tartalékfőtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva
tüzelőberendezés
f) tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal üzemelő
berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik
g) sormunka: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres
időközönként végzett kőzszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli
h) összekötő elem: az égéstermék-elvezető szakasza, amely a tüzelőberendezést a
bekötőnyilással összeköti.

3. A rendelet hatálya
4. §
(I) A rendelet területi hatálya: Bogács község közigazgatási területére terjed ki .
(2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett
ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő kémény,
valamint tartozékainak müszaki felülvizsgálatára, ellenörzésére, tisztítására és szakvélemény
adására. A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre.
(3) A rendelet személyi hatálya: A
közigazgatási határon belül
valamennyi
ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: használó) kiterjed, amely
égéstermék-elvezetővel érintett fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi
személy, illetve nem jogi személyiségü gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari
szolgáltatást ellátó szolgáltatóra.

5. §
( l ) Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
ellátásával, a kiírt pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes gazdálkodó
szervezetet (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat
ellátásával
kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza az őt
megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal.

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása,
a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei
6. §
( 1 ) A közszolgáltató sormunka keretében a 63120 l 2.(XII.11.) BM. rendelet 3. §-ában
meghatározott időszakonként köteles elvégezni az égéstermék elvezetők ellenörzését, szükség
szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki felülvizsgálatát, az égéstermék-elvezető
levegő utánpótlásának ellenőrzését, az összekötő elemek ellenőrzését és szükség szerinti
GP paramétereinek vizsgálatát és a műszaki - biztonsági
tisztítását, az égéstermék
a vonatkozó műszaki
felülvizsgálat ellenőrzését,
követelményeknek megfelelő szén
monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésének,
valamint érzékelő működő képességének ellenőrzését, továbbá mindazt a vizsgálatot, melyet
törvény vagy annak végrehajtási rendelete előír.
(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által
megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az
időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére
időszakonként kell elvégezni az ( l ) bekezdésben foglaltakat.
(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak
bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyilása, valamint a használaton kívüli
égéstermék elvezető.
(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés
nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el. Az ütemezett sormunka végzésének
időpontjáról a közszolgáltató legalább 8 nappal előtte szórólapot ad ki és a helyi képújságban
hirdetményt tesz közzé, mely hirdetmény tartalmazza a második időpontot is.
(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki
felülvizsgálata - az ingatlan használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt
meghiúsul - a szolgáltató értesíti a tüzvédelmi hatóságot.

(6) Az ( 1 ) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum
egy példányát a szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az
ingatlanhasználójának igazolt módon átadja.
(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tüzelőberendezések
közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként
nyilvántartást veze!.
(8) Közvetlen élet- vagy tüzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés
azonnali leállítására írásban felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig. A
szolgáltató az ingatlan címének közlésével - a veszély jellegétől ftiggően - haladéktalanul
köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó
engedélyes!.
7. §
(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha
olyan tüzelöberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott
égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik vagy tartalék (biztonsági)
égéstermék elvezetőt tart fenn.
(2) A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a
Polgári Törvénykönyv közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti
szerződéses jogviszony jön létre.
(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6.§ ( I), (2) bekezdésben meghatározott
feladatainak ellátásához, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket
biztosítani, így különösen
- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni,
- a kémény megközelíthetőségét biztosítani,
- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni,
- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési
helyének cÍmét (továbbiakban: személyes adatait),
- az ingatlan tulajdonosa - az ingatan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban,
igazolható módon köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj
megfizetése az ingatlan használóját terheli,
- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles
panaszával - igazolható módon - a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős
önkormányzathoz fordulni.
(4) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul
megszüntetni.
(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni,
abban az esetben, ha az ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el.
5. A Kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása és megfizetése
8. §
( I ) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben szükséges a
következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza meg.
(2) A díj mértékét az égéstermék-elvezető típusa, a tüzelési mód, az égéstermék-elvezető
igénybevételének jellege és a közszolgáltatással érintett ellátási terület településszerkezete
figyelembe vételével kell meghatározni.
(2) A közszolgáltatás elvégzését az ingatlan használója vagy megbízottja a díj megfizetésével,
illetve aláírásával köteles igazolni.

(3) A közszolgáltatás díját a tulajdonosnak vagy a használónak a szolgáltatás elvégzésével
egyidejűleg készpénzben kell kiegyenlítenie a szolgáltató által kiállított számla ellenében.
Átutalással történő kiegyenlítésre a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján van mód.
(4) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6. § (4) bekezdése szerint eleget
tett, a közszolgáltatás díját az ingatlan használója akkor is köteles megfizetni, ha a munka
elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a munka elvégzésének feltételeit nem
biztosította.
(5) Az ingatlan használója a 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól
számított 30 napon belül a közszolgáltatást - külön egyeztetést követően - köteles igénybe
venni, és a közszolgáltatás díján túl a külön kiszállás díját is megfizetni, amennyiben a
szolgáltató a második időpontban sem tudta a közszolgáltatást ellátni.
(6) A kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésének
tűrése alól a díj megfizetése nem mentesíti az ingatlan használóját.
(7) Nem kell a díjat megfizetni, ha a kötelezően igénybe veendő közszolgáltatási munka a
szolgáltató hibájából vagy érdekkörében felmerülő okból marad el.

9. §

( I ) E rendelet 201 5. január l -jén lép hatályba.
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Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének
. /20 1 4 (VII ) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő- ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
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A jogalkotásról szóló 20 10. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály
előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az
előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.
Társadalmi hatás:
Nincs.
Gazdasági, költségvetési hatások:
Az új közszolgáltató új dijtételeket határoz meg az előző évekhez képest.
Környezeti és egészségi következmények:
Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A feladat a jelenlegi apparátussal ellátható.
A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Miután az önkormányzat átvállalta a megyei jogú város önkormányzattól a kéményseprő -ipari
szolgáltatás feladatát, a kéményseprő- ipari szolgáltatásról szóló 20l2.évi XC. törvény előírja számára
a rendelet megalkotásának szükségességét
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Megsérti a kéményseprő-ipari szolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény rendelkezéseit
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Nem igényel többlet feltételt
az eddigiekhez képest.

dr.

Papp Adrienn
jegyző

Határozatijavaslat
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete
_/2014. (VII. . . ..) KT. határozata
a kéményseprő-ipari tevékenység közszolgáltatójának kiválasztásáról

A Képviselő-testület az átvállalt kéményseprő-ipari tevékenység ellátására
k iválasztása céljából pályázatot ír ki és
k apcsolatos feladatok ellátására.

felhatalmazást

közszolgáltató
ad a polgármester számára a pályázattal

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bogács, 2014. július 09.
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Bogács Község Polgármesterétől
BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület 2014. július 17-én tartandó nyilvános ülésére
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület 2014. első félévében hozott határozatai végrehajtásáról
1/2014.(1.14.)

A Képviselő-testület
elfogadott napirendje

2/2014.(1.14.)

Adósságállomány a Magyar Állam által történő átvállalásról

2014.01.14-ei

rendkivüli

nyilvános

ülésének

Benyújtásra kerül, ennek megfelelően Bogács Kőzség Önkormányzata
támogatásban részesült.
3/2014.(1.14.)

Felépítmény vásárlása telephely kIalakItására

A vételár kifizetésre került, az adás-vételi szerződésnek megfelelően.
4/2014.(1.30.)

A Képviselő-testület
napirendje

5/2014.(1.30.)

A 2014. évi országgyűlési, Európai Parlamenti és önkormányzati
képviselő-választással kapcsolatos hirdetések és fórumok megtartása

2014.01.30-ai

nyilvános

ülésének

elfogadott

A határozat meghozatala után a Kormányhivatal Tőrvényességi Felügyeleti
Főosztálya jelzése alapján a 2014. rnárcis 27-én megtartott ülésén a
Képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
6/2014.(1.30.)

Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása

A közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
ősszehívására sor kerül.
7/2014.(1.30.)

Beszámoló a Képviselő-testület által a 2013. II. félévében a nyilvános
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról

A beszámoló elfogadásra került.
8/2014.(1.30.)

Az Önkormányzat 2014.

évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

A 2014. évi belső ellenőrzési terve elfogadásra került.
9/2014.(1.30.)

Bogács, Béke u. 1. sz. alatti üzlethelyiség bérleti jogának megszűnése

A benyújtott kérelernnek megfelelően az üzlethelyiség bérleti jogának
megszüntetése megtörtént.
10/2014.(1.30.)

Döntés a Bogácsi Thermálf'ürdőben
építéséről

megvalósítandó

csúszdapark

A csúszdapark berubázás megtörtént, átadásra került.
1 1/2014.(1.30.)

Pályázat benyújtása lakossági viz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére

A pályázatot az őnkormányzat benyújtotta, majd támogatásban részesült.
12/2014.(1.30.)

I.

Világháborús emlékmű felújítására pályázat benyújtása

A Bogács Községért Közalapítvány benyújtotta a pályázatot a határozatnak
megfelelően.
31/2014.(11.27.)

A Képviselő-testület
napirendje

32/2014.(11.27.)

Bogács Község Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő ÍlZetési kötelezettségének megállapítása

intézkedést nem igényelt

2014.02.27-ei

nyilvános

ülésének

elfogadott

33/2014.(11.27.)

Bogács Község köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása

A jogszabály szerint a szabályzat elfogadásra került.
34/2014.(11.27.)

Pályázat benyújtása szennyvízelvezető rendszerek rekonstrukciójára

A pályázat benyújtásra került, melyről értesítést még nem kaptunk.
35/2014.(11.27.)

2014. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület elfogadta.
36/2014.(11.27.)

Bogácsi Pávakörért Alapítvány kéreimének támogatása

A határozat értelmében az intézkedés megtörtént, mely szerint az Alapítvány
székhelye módosult.
37/2014.(11.27.)

Rákóczi Szövetség kéreimének támogatása
Az összeg átutalásra került.

38/2014.(11.27.)

Borbély Frigyes bogácsi lakos kéreime

A határozat kézbesítése megtörtént, további intézkedést nem igényelt.
60/2014.(ID.27.)

A Képviselő-testület
napirendje

6112014.(ill.27)

Beszámoló a Központi Konyha működéséről

2014.03.27-ei

nyilvános

ülésének

elfogadott

A Központi Konyha működéséről szóló beszámolót a Képviselő-testület
elfogadta.
62/2014.(ill.27.)

Polgármesteri illvatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a Képviselő
testület elfogadta.
63/2014.(III.27.)

5/2014.(1.30.) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése

A határozat hatályon kívül helyezésére a Kormányhivatal Törvényességi
Felűgyeleti Főosztály jelzése alapján történt meg.
64/2014.(ID.27.)

Önkormányzat tulajdonában lévő parkoló üzemeltetése

A parkoló a döntés értelmében működik.
65/2014.(ID.27.)

Kovács László kéreimének támogatása

A határozat kézbesítése megtörtént.
75/2014.(IV.30.)

A Képviselő-testület
napirendje

76/2014.(IV.30.)

Az

2014.04.30-ai

rendkívüli

ülésének

elfogadott

Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadása

A határozatnak megfelelően a rendelet a
elfogadásra került.
2014.05.08-ai

2014.

május 8-án megtartott ülésen

77/2014.(V.8.)

A Képviselő-testület
napirendje

nyilvános

ülésének

78/2014.(V.8.)

Beszámoló a Bükkalja Általános Iskola 2013. évi működéséről

elfogadott

A Képviselő-testület elfogadta a beszámolót.
79/2014.(V.8.)

Civil szervezetek részére vissza nem térítendő támogatás megállapítása

A civil szervezetek részére a támogatás a határozatnak megfelelően átutalásra
került.
80/2014.(V.8.)

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása

2

A Képviselő-testület elfogadta a Mezőkővesdi Tőbbcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, a határozat kézbesítésre került.
81/2014.(V.8.)

Dél-borsodi
megszüntetése

A

Regionális

Fejlesztési

Társulás

jogutód

nélküli

A határozat kézbesítésre került.
89/2014.(V.29.)

A Képviselő-testület 2014. 05. 29-ei nyilvános ülésének elfogadott
napirendje

90/2014.(V.29.)

Beszámoló a Bogácsi Rendőrőrs munkájáról

A beszámoló elfogadásra került.
91/2014.(V.29.)

Folyószámla-hitelkeret igénylése

A hitelszerződés aláírásra került.
92/2014.(V.29.)

Turisztikai, Fürdő- és Szállásfejlesztési Koncepció elfogadása

A koncepció elfogadásra került.
93/2014.(V.29.)

Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetése

A Társulás megszüntetése elfogadásra került, a szükséges intézkedések
megtörténtek.
98/2014.(V.24.)

A

99/2014.(VI.24.)

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása

Képviselő-testület
napirendje

2014.06.24-ei

nyilvános

ülésének

elfogadott

Az közszolgáltatási szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
100/2014.(VI.24.)

Pályázat
benyújtása
"Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban" (KEOP-2014.4.10.0/F) cimíl
kiÍrásra

A pályázat benyújtásához szükséges teendők elvégzése megtörtént.
101I2014.(VI.24.)

Pályázat benyújtása "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" (KEOP2014.4.10.0IN) címíl kiírásra

A pályázat benyújtásához szükséges teendők elvégzése folyamatban van.
102/2014.(VI.24.)

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása

A BAZ. Megyei Önkormányzat részére a döntés és a tájékoztatás
megküldésre került.
Kérem, hogy a fentiek értelmében a Képviselő-testület szíveskedjen elfogadni a 2014. elsö félévében
hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Bogács, 2014. július 14.
Tisztelettel:

(;lLl
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Bogács Község Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉ S
a Kép viselő-testület 2014. július I 7-én tartandó ülésére
Tárgy: A Bükkal ja Köznevelési Társulás megszüntetése és az ó vodák átszervezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkor mányzatairól szóló 201 1 . é vi CLXXXrx tör vény 9 1 . § b) pont ja
értel mében a társulás megszünik, ha a társulásban részt ve vő képviselő-testületek mindegyike
minősített többséggel dönt a megszüntetésről.
Bogács Község Önkor mányzat Kép viselő-testülete a 93/2014. (V.29.) számú ö nkor mányzati
határozatával, Szo molya Község Önkor mányzat Kép viselő-testülete a 20/2014. (V.29.)
ö nkor mányzati határozatával döntött a 2013. szepte mber 23-án kelt társulási megállapodással
létrejött Bükkal ja Közne velési társulás megszüntetéséről.
Az e\őteJjesztés l . számú mellékiete tartal mazza a Bükkal ja Köznevelési Társulás
megszüntetéséröl szóló megállapodást.
Az államháztartásról szóló tör vény végrehajtásáról szóló 368/201 1 . (XII. 3 1 .) Kor m. rendelet
14. §-a tartal mazza azokat a feladatokat, melyekről a költség vetési szerv megszünését
megelőzően az irányitó szerveknek, az alapító kép viselő-testü\eteknek rendelkezni kell:
A közfeladat jö vőbeni ellátásáról: Bogács Község Kép viselő-testülete a Bükkal ja
Óvoda alapító okiratának módosításával, Szo molya Község Önkor mányzata új
intéz mény alapításával gondoskodik az ó vodai nevelés ellátásáról.
A költség vetési szervnél foglalkoztatott munkáltatói intézkedések meghatározásáról, a
határidő ki jelöléséről, a közfeladatokat a to vábbiakban ellátó szer vek részéről történő
to vább foglalkoztatás lehetőségéről: A székhely ó vodában alkal mazottak
to vábbfoglalkoztatása a Bogács Község Önkor mányzat irányitása alatt működő
költség vetési szervben történik 2014. szepte mber l -től. A Bükkal ja Óvoda Szo molyai
tagó vodájában foglalkoztatott alkal mazottak jog viszonya áthelyezés sel 2014.
augusztus 3 1 -el megszünik.
Kérem a Tisztelt Kép viselő-testületet , hogy a határozati javaslatot támogatni szí veskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Kép viselő-testület a polgármester előteJjesztésében megtárgyalta a Bükkal ja Köznevelési
Társulás megszüntetése és az ó vodák átszervezése tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
l .) Bogács Község Önkor mányzat Kép viselő-testülete megtárgyalta és jó váhagyja a
Bükkalja Közne velési Társulás Társulási Megállapodásának megszüntetéséről szóló
Megállapodást az l . számú melléklet szerinti tartalo mmal.
2.) A Kép viselő-testület felhatal mazza a polgár mestert a Megállapodás aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azo nnal
Felelős: polgár mester

2.) A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja a Bogácsi Bagolyvár Óvoda 2. számú
melléklet szerinti módosító okiratot, valamint a módosított alapító okiratát egységes
szerkezetben.

Határidő: 2014. szeptember l .
Felelős: polgármester
3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Államháztartási
Irodája felé a változásokat jelentse át.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
4.) A Képviselő-testület megtárgyalta és jóváhagyja a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal a Bükkalja Közneve\ési Társulás és Bogács Község Önkormányzata
között óvodai nevelés feladat átadás-átvételre kötendő megállapodást és felhatalmazza
a polgármester! a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a TÁMOP-3. 1 . 1 1 - 1 2/2-201 2-0092
azonosító számú projekt fenntartási időszakára a projekt szakmai tartalmának
biztosítása érdekében a Közreműködő Szervezettel egyeztetve készítse elő a
konzorciumi megállapodást, és azt tetjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Bogács, 2014. június 1 0.
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l.

számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
Bükkalja Köznevelési Társulás megszüntetésére

A Bükkalja Köznevelési Társulás (3412 Bogács, Alkotmány u. 9.) az államháztartásról szóló
201 1 . évi CXCV. törvény l l . § ( I ) bekezdésében biztosított jogkörében elj árva az alábbi
megszüntető okiratot adja ki:
1.) Társulás neve: Bükkalja Köznevelési Társulás

2.) Társulás székhelye: 3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
3.) Társulás által fenntartott intézmény:
Bükkalja Óvoda
Székhely: 3412 Bogács, Alkotmány u. 52.

Telephely: Bükkalja Óvoda Szomolyai tag-óvodája
341 1 Szomolya, Szent László utca l .

4.) Megszüntető szervek megnevezése és székhelye:
Bogács Község Önkormányzata (3412 Bogács, Alkotmány u. 9.)
Szomolya Község Önkormányzata (341 1 Szomolya, Szabadság tér 1 .)
5.) Megszüntetésről rendelkező határozat:
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (V.29.) önkormányzati
határozata
Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (V.29.) önkormányzati
határozata
6.) A megszűnés oka:
Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3 1 2 Bogács, Alkotmány u. 9.),
valamint Szomolya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (34 1 1 Szomolya,
Szabadság tér 1 .) (továbbiakban: Felek) az óvodai ellátás biztosítására, az óvodai nevelés
minőségének javítása, az esélyteremtést erősítő szolgáltatás érdekében, az óvodai
humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, a szakmai munka színvonalának
javítása, a feladatellátás költséghatékonyságának növelése érdekében 2013. július 26-án
kelt "Társulási megállapodás"-sal létrehozta a Bükkalja Köznevelési Társulást
(továbbiakban: Társulás). Miután a "Társulási megállapodás"-ban meghatározott és a
társulás által ellátott feladat- és hatáskörök jövőbeni ellátásáról Felek külön-külön
kívánnak gondoskodni, a Társulást jogutód nélkül megszüntetik.
7.) Megszűnés módja: Jogutód nélküli megszüntetés
8.) Megszűnés időpontja: 2014. augusztus 3 1 .

9.) Közfeladat jövöbeni ellátása:
A Társulás által közösen fenntartott intézmény (székhely óvoda: Bükkalja Óvoda, 3412
Bogács, Alkotmány u. 52., tagintézmény: Bükkalja Óvoda Szomolyai tag-óvodája, 3412
Szomolya, Szent László u. 1 .) közfeladatainak jövőbeni ellátásáról - önkormányzatonként
külön-külön - önkormányzati költségvetési szerv (óvoda) útján gondoskodnak. A
székhely óvoda Bogács Község Önkormányzatának irányítása alá kerül, a tag-óvoda
tekintetében Szomolya Község Önkormányzata új költségvetési szervet (óvoda) alapít.
10.)

Kötelezettségvállalással kapcsolatos rendelkezés:

Mind a Társulás, mind pedig a közös fenntartású intézmény 2014. augusztus 3 1 -ig
vállalhat kötelezettséget a 2014. évre jóváhagyott költségvetési előirányzatainak
mértékéig.
1 1.) Vagyonnal való elszámolás: A Társulásnak felosztható vagyona nincs.
12.) TÁMOP-3 . 1 . l 1 - 12/2-201 2-0092 azonosító számú pályázat keretében beszerzett
eszközök megosztására a megállapodás fiiggelékét képező kimutatás szerint kerül sor.
13.) Az elnyert EU- s pályázatok esetében a Közreműködő Szervezet felé a változás
bejelentéséröl Bogács község Önkormányzata gondoskodik.
14.) A Társulás által fenntartott Tagintézményben foglalkoztatott alkalmazottak jogviszonya
2014. augusztus 3 1 . napjával áthelyezéssel megszüntetésre kerül. Az alkalmazottak
2014. szeptember l -től kezdődő továbbfoglalkoztatásáról Szomolya Község
Önkormányzat által létrehozott költségvetési szerv gondoskodik.
15.) A székhely óvodában alkalmazottak továbbfoglalkoztatása a Bogács Község
Önkormányzat irányítása alatt müködö költségvetési szervben történik 2014. szeptember
l -től.
16.) A Társulás fennállása alatt keletkezett iratok tárolásáról, kezeléséről Bogács Község
Jegyzője gondoskodik.
15.

A Társulást megszüntető önkormányzatok az egymással szemben fennálló
kötelezettségekkel 2014. szeptember 30-ig elszámolnak és azt pénzügyileg 2014.
október 1 5-ig rendezik.

Záradék:
A Társulási Megállapodást az alábbi Képviselő-testületek hagyták jóvá, fogadták el:
. . . . . . . . ... 12014. (
. . . . . . . . ... /2014. (

Bogács Község Képviselő-testülete
Szomolya Község Képviselő-testülete

) sz. határozatával.
) sz. határozatával.

A Társulást Megszüntető Megállapodást az érintett önkormányzatok döntése alapján a
polgármesterek aláírásukkal látják el.
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Bogács Község Önkonnányzat Képviselö-testülete nevében:

Csendesné Farkas Edit
Polgánnester
Szomolya Község Önkonnányzat Képviselő-testülete nevében:

Guczi István
Polgánnester
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FÜGGELÉK
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0092
"
Ó
"Bükkalja Napköziotthonos voda és Tagóvoda Fejlesztése pályázat keretén belül
beszerzett eszközök:
Mennyiség
l

l
l
1
1
2
l

BOGACS
Megnevezés
Szögletes
homokozó +
házacska
Kombinált
csúzdavár
Játszóvár

Bruttó ár
420.000.-

Mennyiség
2

1 .560.000.-

2

1 .250.000.-

2

4 üléses
mérleghinta
Függöhíd

280.000.-

2

1 54.999.-

2

Kétüléses
hinta
Rugós ló

640.000.-

2

1 50.000.-

4

6

7
24
26
l

l

1

Ossz:

4.454.999.-

Ossz:

SZOMOLYA
Megnevezés
Kétajtós,polcos
szekrény

Bruttó ár
146.050.-

Fiókos,polcos
szekrény
Polcos
szekrény
Sorzáró polc

1 39. 1 92.-

Oltözőszekrény
3 rekeszl6fogas
Oltözőszekrény
4 rekesz/8fogas
Ajtós/nyitott
polcos
szekrény
Egyedi
hatszögletű
fenyőfa asztal
Oltözőszekrény
5 rekeszll Ofog.
Wesco
fektetőágy
Ovodai szék
fenyőfából
Oltözőszekrény
3
rekeszl6fog.na
HP 250 G l
H6Q77EA
Laptop
HP Laser Jet
Pro MFP
MI27fn
multifunkciós
nyomtató

1 02.870.-

67. 3 1 0.67.3 1 0.-

1 07.950.228.600.-

304.800.-

386.7 1 5.350.520
462.280.64. 5 1 6.-

1 25.000.-

56.990.-

2.610.103.-

M ÓDos íT Ó OKIRAT

2. számú melléklet

A Bükkalja Óvoda, Bogács és Szomolya Községek Önkonnányzatainak Képviselő-testületei,
mint alapítók által 2013. szeptember 23-án kiadott 6/201 3.(IX.23.) számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 .(XII.3 1 .) Konn.
rendelet 5. § (I )-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
Az

alapító okirat felvezető szövege az alábbiak szerint módosul:

Bogács Község Önkonnányzat a Bagolyvár Óvoda elnevezésű intézmény alapító okiratát az
államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 2 1 . § (3) bekezdése, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 1 1 . Konn. rendelet 5. § (1)-(2)
bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII!.3 1 .) EMMI rendelet szerinti tartalommal
adja ki:

1.) Az alapító okirat l . pontjának 1 . 1 .. pontja helyébe az alábbi szövegezésű 1 . 1 . lép: 1 . 1 .
Költségvetési szerv neve: Bogácsi Bagolyvár Óvoda
Az alapító okirat 1 .3. és 1 .4. pontja törlésre kerül.
az 1 .5. pont 1 .3. pontra változik
az 1 .6. pont 1 .4. pontra változik
az 1 .7. pont 1 .5. pontra változik és "Bogács és Szomolya községek
közigazgatási területe" helyébe az alábbi szöveg lép: Bogács község
közigazgatási területén óvodai ellátás, óvodai nevelés

2.) Az alapító okirat 2. pontjának 2 . 1 . pontjából az alábbi szöveg törlésre kerül:
Szomolya Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete 341 1 Szomolya, Szabadság
tér l .
"
2.2. pont "Bükkalja Köznevelési Társulás helyébe az alábbi szöveg lép:
Bogács Község Önkonnányzata
"
2.3. pont "Bükkalja Köznevelési Társulás Társulási Tanácsa helyébe az alábbi
szöveg lép: Bogács Község Önkonnányzat Képviselő-testülete
3.) Az alapító okirat 4.1. pontjának helyébe az alábbi 4.1. pont lép:
4 . 1 . A vezető megbízási rendje
A költségvetési szerv vezetőjét Bogács Község Önkonnányzat Képviselő-testülete
bízza meg határozott időre. Az állásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1 992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései szerint pályázatot kell kiírni. Vezetői megbízás a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő pályázó részére
adható.
Az intézmény vezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Polgánnester gyakorolja.
4.) Az alapító okirat 4.2. pont "a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
"
rendelkezései az irányadóak helyébe az alábbi szöveg lép: a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

5.) Az alapító okirat 5. pontjának helyébe az alábbi 5. pont lép:
5. A költségvetési szerv használatába adott vagyon, és e vagyon feletti
rendelkezés:
A költségvetési szerv feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Bogács,
Alkotmány u. 52. (hrsz: 778/1) ingatlan, valamint az átadott, és leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a részére biztosított vagyontárgyakat
feladatai ellátásához szabadon használhatja, de azt nem jogosult elidegeníteni,
illetve biztosítékként felhasználni. A vagyon feletti rendelkezés joga az alapító
önkormányzatot illeti meg.
6.) Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe az alábbi 6.1. pont lép:
6. 1 . Alapfeladata: a nemzeti köznevelésröl szóló 201 1 . CXc. törvény alapján
- óvodai nevelés
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai
nevelése
7.) Az alapító okirat 6.2. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
Feladata a kiemeIt figyelmet igénylő gyermekek ellátása tekintetében:
A 2014. augusztus 3 1 -ig óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a 201 1 . évi
CXC törvény 4.§ 1 3 . pontja alapján kiemeIt figyelmet érdemlő - a 4.§ 25. pontja
szerint sajátos nevelési igényü, a 4. § 3 . pontja szerinti beilleszkedési tanulási,
magatartási zavarral küzdő, és a 4.§ 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges.
összefoglaló néven: különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése.
A 2014. szeptember l -től óvodai jogviszonyt létesítő gyermekek esetében a 201 1 . évi
CXC törvény 4. § 1 3 . pontja alapján kiemeIt figyelmet igénylő gyermekek nevelése:
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek közül:
- beszédfogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényü gyermekek
- egyéb pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek
- kiemelten tehetséges gyermekek
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése
8.) Az alapító okirat 6.4. pontjának helyébe az alábbi 6.4. pont lép:
.
6 .4 . S zakmal aIapteve'kenvségel' kormanyzatJ' funkClÓ
' k szennt:
Kormánvzati funkció
Megnevezés
07401 1
F oglalkozás-egészségűgvi alapellátás
091 1 1 0
Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091 120
Sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai (a többi gyermekkel együtt
nevelhető, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján)
09 1 1 30
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
09 1 1 40
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Ovodai intézményi étkeztetés
0960 1 0

9.) Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.
"
10.) Az alapító okirat 8. pontja 7. pontra változik, a ,,125 fő helyébe az alábbi szöveg
lép: 75 fő

11.) Az alapító okirat 9. pontja 8. pontra változik.
12.) Közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések:
Módosítás oka: közfeladat más módon, vagy más szervezetben hatékonyabban
teljesíthető.
13.) Közfeladat jövőbeni ellátása:
A Társulás által közösen fenntartott intézmény (székhely óvoda: Bükkalja Óvoda,
3412 Bogács, Alkotmány u. 52., tagintézmény: Bükkalja Óvoda Szomolyai tag
óvodája, 3412 Szomolya, Szent László u. 1 .) közfeladatainak jövőbeni ellátásáról 
önkormányzatonként külön-külön - önkormányzati költségvetési szerv (óvoda) útján
gondoskodnak. A székhely óvoda Bogács Község Önkormányzatának irányítása alá
kerül, a tag-óvoda tekintetében Szomolya Község Önkormányzata új költségvetési
szervet (óvoda) alapít.
15.) A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása:
A költségvetési szerv feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Bogács, Alkotmány
u. 52. (hrsz: 778/1) ingatlan, valamint az átadott, és leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök. Az intézmény a részére biztosított vagyontárgyakat feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de azt nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni. A vagyon feletti rendelkezés joga az alapító önkormányzatot illeti meg.
16.) A foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedések meghatározása:
A székhely óvodában alkalmazottak továbbfoglalkoztatása a Bogács Község
Önkormányzat irányitása alatt működő költségvetési szervben történik 2014.
szeptember l -től. A tagintézményben foglalkoztatott alkalmazottak jogviszonya
2014. augusztus 3 1 . napjával áthelyezéssel megszűntetésre kerül. Az alkalmazottak
2014. szeptember l -től kezdődő továbbfoglalkoztatásáról Szomolya Község
Önkormányzat által létrehozott költségvetési szerv gondoskodik.
17.) Kötelezettség vállalás rendje:
A Költségvetési szerv vezetője a Bükkalja Óvoda Szomolyai tag-óvodája 2014. évi
költségvetésében meghatározott előirányzatainak terhére utoljára 2014. augusztus
3 1 -ig vállalhat kötelezettséget
14.) Az alapító okirat Záradéka helyébe az alábbi szövegezésű Záradék lép:
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Bűkkalja Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a 6/2013 .(IX.23.)
számú határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a " . sz.
határozattal hagyta jóvá.

Módosító okirat záradéka:
Jelen alapító okirat 2014. szeptember 1 . napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Bűkkalja
Óvoda 2013. szeptember 23-án kelt, 6/2013 .(IX.23.) számú, egységes szerkezetű alapító
okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testűlete . . .. számú
határozatával hagyta jóvá.
Az alapító okiratot módosítása 2014. szeptember 1 . napján lép hatályba.
Az alapító okiratot módosító okirat Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testűlete
. . . . . . számú határozatával hagyta jóvá.

Bogács, 2014. július 1 0.

dr. Papp Adrienn
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Feladat átadás-átvételi megállapodás

3. számú melléklet

amely létrejött:
egyrészről a Bükkalja Köznevelés Társulás (székhelye: 3412 Bogács, Alkotmány u. 9.)
képviselője: Csendesné Farkas Edit polgármester - Továbbiakban: Átadó másrészről Bogács Község Önkormányzata (székhelye: 341 2 Bogács, Alkotmány u. 9.)
képviselője: Csendesné Farkas Edit polgármester - Továbbiakban: Átvevő között az alábbi feltételekkel:

1 . Átadó átadja, Átvevő átveszi az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok ellátását
2014. szeptember l . napjától határozatlan időtartarnra, a jelenleg a Bükkalja
Köznevelési Társulás fenntartásában működő Bogács, Alkotmány utca 52. szám alatti
székhelyén.
2. Átvevő kijelenti, hogy az intézményben az óvodai neveléssel, ellátással kapcsolatos
feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával magas szakmai
színvonaIon szervezi meg, saját intézménye útján biztosítja az ellátást úgy, hogy az
minden időben megfelel a szakmai szabályokban foglalt követelményeknek.
3. Átvevő kijelenti, hogy az alkalmazottak továbbfoglalkoztatása a Bogács Község
Önkormányzat irányitása alatt működő költségvetési szervben történik 2014.
szeptember l -től.
4. Átvevő kijelenti, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlan, valamint az ingatlanban
található ingóságok, berendezési tárgyak, nevelési eszközök továbbra is az
önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében marad, azt ingyenes
használatra adja át az intézmény részére. Az ingatlan fenntartása, üzemeltetése,
karbantartása, felújítása, valamint az elhasználódott eszközök pótlása, fejlesztése,
gyarapítása a tulajdonos önkormányzat kötelessége.
5. Jelen megállapodás 2014. szeptember l . napján lép hatályba.
Záradék:
Jelen megállapodást a Bükkalja Köznevelési Társulás . . . számú határozatával és Bogács
Község Önkormányzata a . . . . . . számú határozatával jóváhagyta.
Bogács, 2014. július 1 0.

Csendesné Farkas Edit
átadó

Csendesné Farkas Edit
átvevő

ALAPÍT Ó OKIRAT
Bogács Község Önkormányzat a Bogácsi Bagolyvár Óvoda elnevezésű intézmény alapító
okiratát az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . évi CXC. törvény 2 1 . § (3)
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1 . Korm. rendelet
5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.3 I .) EMMI rendelet szerinti
tartalommal adja ki:
1. Költségvetési szerv adatai:
1 . 1 . Költségvetési szerv neve:
1 .2. Székhelye:
1 .3. Törzsszáma:
1 .4. OM azonosító:
1 .5. Működési köre:

Bogácsi Bagolyvár Óvoda
3412 Bogács, Alkotmány utca 52.
635352
200640
Bogács község közigazgatási teruletén
óvodai ellátás, óvodai nevelés

2. A költségvetési szerv alapító, fenntartó, irányító szerveinek neve és székhelye:
2 . 1 . Alapító neve, székhelye:
2.2. Fenntartó neve, székhelye:

Bogács Község Önkormányzata
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
Bogács Község Önkormányzata
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.

2.3. Irányító neve, székhelye:

Bogács Község Önkormányzat Képviselő
testűiete
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.

2.4. Közvetlen jogelőd:

Bűkkalja Napközi-otthonos Óvoda
3412 Bogács, Alkotmány út 52.
Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda
341 1 Szomolya Széchenyí út l ia.

3. Költségvetési szerv tipusa, közreladata:
3 . 1 . A köznevelési törvény alapján a költségvetési szerv típusa:
óvoda
Magyarország helyí önkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXlX
3.2. Közfeladata:
törvény 1 3. § (1) bekezdés 6. pontja alapján: óvodai ellátás, a
köznevelési törvény 4. § La.) pontja szerint: óvodai nevelés.

4. A költségvetési szerv vezetőjének megbizási rendje, a foglalkoztatottakra
vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
4.1. A vezető megbizási rendje
A költségvetési szerv vezetöjét Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testűlete bízza
meg határozott időre. Az állásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1 992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései szerint pályázatot kell kiírni. Vezetői megbízás a jogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő pályázó részére adható.
Az intézmény vezető felett az egyéb munkáltatói jogkör! a Polgármester gyakorolja.

4.2. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1 992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyes foglalkoztatottak jogviszonya lehet munkavállaló, melyre a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadóak.
Az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5. A költségvetési szerv használatába adott vagyon, és e vagyon feletti rendelkezés:
A kőltségvetési szerv feladatainak ellátásához rendelkezésre áll a Bogács , Alkotmány u.
52. (hrsz: 778/1) ingatlan, valamint az átadott, és leltár szerint nyilvántartott tárgyi
eszközök. Az intézmény a részére biztosított vagyontárgyakat feladatai ellátásához
szabadon használhatja, de azt nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni. A vagyon feletti rendelkezés joga az alapító önkormányzatot illeti meg.
6. Költségvetési szerv alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése,
alaptevékenysége, tevékenysége államháztartási szakágazati besorolása:
6.1. Alapfeladata:
a nemzeti köznevelésről szóló 201 1 . CXC törvény alapján
- óvodai nevelés
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényü gyermekek óvodai nevelése
6.2. Alaptevékenység:
Magyarország helyi őnkormányzatairól szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény 1 3.§ ( 1 )
bekezdés 6. pontja alapján: óvodai ellátás, a köznevelési tőrvény 4 . § I .a.) pontja szerint:
óvodai nevelés. A köznevelési törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek
hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, ahol - e törvény 5. § ( 1 )
bekezdésének a.) pontjában meghatározottak szerint - óvodai nevelés folyik. Az
intézmény a nevel ö-testület által elfogadott nevelési program alapján végzi tevékenységét
(óvodai fejlesztő program). Az óvodai nevelés keretében végzik a cigány kulturális
nevelést magyar nyelven, és szakértői bizottság szakértői véleménye alapján ellátják a
többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelését.
Feladata a kiemeIt figyelmet igénylő gyermekek ellátása tekintetében:
A 2014. augusztus 3 1 -ig óvodai jogviszony! létesítő gyermekek esetében a 201 1 . évi CXC
törvény 4.§ 1 3 . pontja alapján kiemeIt figyelmet érdemlö - a 4.§ 25. pontja szerint sajátos
nevelési igényű, a 4. § 3. pontja szerinti beilleszkedési tanulási, magatartási zavarral
küzdő, és a 4.§ 14. pontja szerinti kiemelten tehetséges. összefoglaló néven: különleges
bánásmódot igénylő tanulók nevelése.
A 2014. szeptember l-től óvodai jogviszony! létesítő gyermekek esetében a 201 1 . évi
CXC törvény 4. § 1 3. pontja alapján kiemelt figyelmet igénylö gyermekek nevelése:
A különleges bánásmódot igényl ö gyermekek közül:
- beszédfogyatékkal diagnosztizált sajátos nevelési igényű gyermekek
- egyéb pszichés fejlődési zavarral diagnosztizált gyermekek
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek

- kiemelten tehetséges gyermekek
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetü gyermekek nevelése

6.3. Államháztartási szakágazati besorolás: 85 1 020 Óvodai nevelés
6.4. Szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint:
Kormányzati funkció
0740 1 1
091 1 10
091 120

091 1 30
091 140
09601 0

M�evezés
Foglalkozás-e&észségügyi alapel1átás
Ovodai nevelés, el1átás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
el1átásának szakmai feladatai (a többi gyermekkel egyűtt
nevelhető, azonos csoportban, integrált formában, a szakértői és
rehabilitációs bizottság véleménye alapján)
Nemzetiségi óvodai nevelés, el1átás szakmai feladatai
Ovodai nevelés, el1átás müködtetési feladatai
Ovodai intézményi étkeztetés

6.5.Vállalkozási tevékenység folytatása:
A költségvetési szerv vál1alkozói tevékenységet nem folytat.
7. A költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása:
Az intézmény pénzügyi-gazdasági tevékenységét megál1apodás alapján, a Bogácsi
Polgármesteri Hivatal látja el.
75 fő
8. Felvehető maximális gyermeklétszám:
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi kőrzethez tartozó
településeken lakóhel1yel, ennek hiányában tartózkodási hel1yel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kéreime teljesíthető.
9. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére a vezető óvónő, vagy az általa megbízott személy jogosult.
Záradék:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg a Bükkalja Köznevelési Társulás Társulási Tanácsának a 61201 3.(IX.23.)
számú határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testűlete a . . . sz.
határozattal hagyta jóvá.
Bogács, 2014. július 1 0.

dr. Papp Adrienn
jegyző

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Bogács Község Polgármesterétől
Az előterjesztés készítésében közreműködött:

Győri Józsefné vezető-főtanácsos

ELŐTERJESZTÉ S
a Képviselő-testület 2014. július 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Feladat ellátási szerződés iskola- és ifj úság egészségügyi tevékenység ellátására

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2 0 1 1 . évi CLXXXIX. törvény meghatározza az
önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait.
Kötelezően ellátandó feladatok kőzé tartozik az egészségügyi ellátás. Ezen ellátások köre a
háziorvosi, fogorvosi, védőnői. valamint az iskola-egészségügyi alapellátás.
Az önkormányzat, mint szolgáltató az OEP-el megkötött szerződés szerint a védőnői és az
iskola-egészségügyi alapellátás fej kvóta szerinti finanszírozására jogosult.
A alapellátásokra vonatkozóan az önkormányzat a háziorvos és a fogorvos feladat ellátási
szerződést kötött 20 1 3 . január l .-jétől , amelyet az önkormányzat a 1 6 1 /20 1 2 . (XII.20.)
határozatával fogadott el. A védőnő tevékenységét közalkalmazotti jogviszonyban látja el.
Az iskola-egészségügyi alapellátásra vonatkozóan nem jött létre szerződés, ezért Dr. Képes
Ildikó Anna háziorvos kezdeményezte erre az ellátásra is a szerződés megkötését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező "Feladat
ellátási szerződés Iskola- és Ifjúság Egészségügyi el látásra" szerződés tervezetet hagyj a jóvá.

Bogács, 20 1 4 . j úlius 1 1 .

�L-l V' Z1J
Csendesné Farkas Edit
polgármester

Feladat-ellátási szerződés
Iskola- és Ifjúság Egészségügyi orvosi ellátásra
Bogács Község Önkormányzata -3412. Bogács, Alkotmány u 9.- képviseletében
Csendesné Farkas Edit polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), valamint Dr. Képes és Társai
Egészségügyi Szolgáltató Kft. -székhelye: 3412. Bogács, Arany János u 1 7, cégjegyzékszáma: 05-090 1 3281, adószáma: 1 3759890, egészségügyi egyedi azonosító száma: 106219- képviseletében Dr. Képes
Ildikó Anna praxis joggal rendelkező, rendes közreműködő iskola- és ifjúság egészségügyi orvosi ellátásra

amely létrejött egyrészről

kötelezett (továbbiakban: iskolaorvos) között.
Jelen feladat-ellátási szerződés célja: a Bogácsi Általános Iskola és Óvoda egészségügyi feladatainak ellátása
alapellátás formájában, figyelemmel a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben foglaltakra.

1 .) Az iskolaorvosi feladatokat Dr. Képes Ildikó Anna háziorvos rendes közreműködőként látja el.
48915.

Országos

nyilvántartási száma:

2.) Az iskolaorvos kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat (OEP kódja: 1282), mint szolgáltató az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés alapján az iskolás és óvodás
korú gyermekek vonatkozásában az egészségügyi ellátást végzi.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés alapján havonta az ellátott
gyermekek létszáma után megküldi a normatív díjat, az Önkormányzat az iskolaorvos részére ezen díjat
továbbfolyósítja számla ellenében a jogszabályokban foglaltak szerint.

3.) Az iskolaorvos az iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat részmunkaidőben működteti.
5.) Az iskolaorvos távolléte esetén saját maga gondoskodik a helyettesítés biztosításáról.
6.)

Az iskolaorvost terheli az iskolaorvosi alapellátás keretén belűl keletkező karbantartási munkák

elvégzése.

7.) Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók biztosításáról az iskolaorvos gondoskodik.
8.) Jelen szerződést felek határozatlan időre kötik, közös megegyezéssel módosíthatják, a felmondási időt hat
hónapban határozzák meg.

9.) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést indokolással felmondhatja, ha:
a.) az iskolaorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére
sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat.
b.) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.

10.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az egészségügyről szóló törvény, a
háziorvosi szolgálat ellátására, finanszírozására vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

1 1 .) Jelen szerződés 2014. augusztus
12.)

Jelen

szerződést

Bogács

l -jével lép hatályba.

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

.............................. .

önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Bogács,

2014. július

......

Csendesné Farkas Edit

Dr. Képes Ildikó Anna házi orvos,

polgármester

iskolaorvos
Dr. Képes és Társai Egészségügyi
Szolgáltató Kft. képviseletében

1e.tJdJibl1o

Bogács Község Polgármesterétől
3412 Bogács, Alkotmány u. 9.
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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. július 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreIme
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány fordult kérelemmel a Képviselő-testülethez, hogy a Mezőkővesdi
Mentőállomás részére mentéstechnikai eszközök beszerzéséhez nyújtson anyagi támogatást.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány levelét az előtetjesztéshez csatolom.
Kérem a Képviselő-testület döntését arra vonatkozóan, hogy támogatja-e a kérelem elfogadását, ha igen
milyen összeggel.
Bogács, 2014. július l l .

fk-L--i ffl,)

Csendesné Farkas Edit
polgármester

Határozati javaslat

!lA" vá/toUlt:
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreImének támogatása

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány
kéreimét, és a mentéstechnikai eszközök megvásárlását . . . . . . . . . . . . . . . Ft összeggel támogatja. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester!, hogy a támogatási összeg - a Citi Banknál vezetett 10800007681 64029 számlaszámra való - átutalásár61 gondoskodj on.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
!IB" változat:
Tárgy: Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreImének elutasítása

Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja támogatni
az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kéreImét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1 . oldal, összesen: 2
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Kovács Dóra Polgármesteri Hivatal
Feladó:
Crmzett:
Elküldve:
Melléklet:
Tárgy:

"Polgármesteri Hivatal Bogács Polgármester" <polga rm ester@ bogacs hu>
<igazgatas@bogacs.t-online.hu>
20 1 4 . jú n i u s 1 7. 1 4:39
Tisztelt A do m á nyozó 20 1 4 . doc
FW: Országos Mentőszolgálat A lapítvá ny
.

Dóra!
Testületire készítsd elő, Testületi lesz június 26-án 5 órakor. Csak a legszükségesebb dolgokat tárgyaljuk,
egyeztessünk. Edit

From: Mentőalapítvány [mailto: mentoalapitvany@mentok.hu]

Sent: Tuesday, June

17, 2014 10:36 AM

To: polgarmester@bogacs.hu

Subject:

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Tisztelt Csendesné Farkas Edit!

Mezőkövesd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben
lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a
betegek szolgálatába á l l íthassunk újabb,korszerObb mentéstechnikai eszközöket.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként
Mezőkövesd Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI ba n k 10800007-68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Magassy Ágnes
36-20/398-9538
Országos Mentőszolgálat Alaprtvány

201 4,06. 1 7 ,

