Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel.: 36-36 580-012;

Iktatószám: F/382-18/2020
JEGYZŐKÖNYV
FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2020.szeptember 18. napján tartott képviselő-testületi üléséről
Határozatok:
38/2020.(IX.18.) határozat
39/2020.(IX.18.) határozat
40/2020.(IX.18.) határozat
41/2020.(IX.18.) határozat
42/2020.(IX.18.) határozat
43/2020.(IX.18.) határozat
44/2020.(IX.18.) határozat

Rendeletek:
9/2020.(IX.19.) önkormányzati rendelet
10/2020.(IX.19.) önkormányzati rendelet

1

Feldebrő Községi Önkormányzat
3352 Feldebrő, Kossuth u. 31. Tel.: 36-36 580-012;
Készült: Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2020. szeptember 18-án 17.00
órakor tartott testületi ülésén
Ülés helye: Feldebrő Községi Önkormányzat, 3352 Feldebrő, Kossuth Lajos u. 31
Jelen vannak:
1.
Jakab Ernő polgármester
2.
Lénárt Gabriella alpolgármester
3.
Laczikó Csaba képviselő
4.
Szabó Zsolt képviselő
5.
Szűcs Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Kozma-Kékesi Gitta aljegyző
Távolmaradását jelezte: Jakab Ernő polgármester: Köszöntöm a tisztelt képviselő-testületi tagokat, megállapítom,
hogy határozat képesek vagyunk.
A kiküldött napirendi pontokhoz van hozzászólás javalat, amennyiben nincs kézfeltartással
szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi pontok elfogadására.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal elfogadta a napirendi pontunkat az alábbiak szerint.
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38/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
1. Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítása
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
2. Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítás teljesítése
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
3. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés módosítása
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
4. Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetés teljesítés
módosítása
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
5. Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat közművelődési rendelet tervezet
megalkotására
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
6. Javaslat Mini Bölcsöde helyének kiválasztása
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
7. Javaslat „művelődésszervező és könyvtáros” pályázat megtárgyalására
Előadó: Jakab Ernő János polgármester
8. Javaslat zárt ülés keretein belül a települési támogatás megtárgyalására
9. Egyéb ügyek, indítványok
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: azonnal
I.

Napirendi pont: Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetés módosítása

Jakab Ernő János polgármester: Mindenki megkapta a napirendi pontunkkal kapcsolatos
előterjesztést átolvasásra. Van kérdés hozzászólás?
Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Köszöntök minden kedves képviselő-testületi tagunkat! A
napirendi pontunkhoz a következő megállapításokat teszem: Feldebrő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2020. február 14-én megtartott ülésén 1/2020.(II.13.) önkormányzati
rendelettel megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
Az elfogadott költségvetés 2020. I. félévi módosított bevételeiről és módosított kiadásairól
az alábbiakban adok tájékoztatás.
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2020.(II.13.) Önkormányzati.
rendeletében 70.088.858,- Ft működési és 216.188.479,- finanszírozási bevétellel valamint
286.277.337,- Ft kiadással számolt, mely évközben 290.386.787,- Ft-ra módosult.
A költségvetés készítésekor a Képviselő-testület, működési hiánnyal nem számolt. Az
államháztartási törvény és az önkormányzat költségvetésében meghatározottaknak megfelelő
szigorú takarékossággal gazdálkodott, csak a kötelező feladatokat látta el.
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A módosítás még nem tartalmazza a központi elvonásokat, melyek a gépjárműadó 100%-át
érintette.
Jakab Ernő János polgármester: Van más hozzászólás, amennyiben nincs kézfeltartással
szavazzanak.
Megállapítom, hogy egyhangúlag 5 igen szavazattal a Feldebrő Községi Önkormányzat
képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotta:
FELDEBRŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
9/2020.(IX.19 .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELDEBRŐ KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2020. (II. 13.)
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1.§
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Feldebrő Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) rendelet (továbbiakban: a rendelet) 3.§ (1)
bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a finanszírozási
műveletek bevételével csökkentett
bevételi főösszegét 73.817.317 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokkal csökkentett
kiadási főösszegét 288.519.385 Ft-ban
állapítja meg.”
2.§
A rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
„(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket és kiadásokat a
következők szerint részletezi:
a) működési bevételek
ebből:
önkormányzatok működési támogatása
52.127.742 Ft
közhatalmi bevétel
17.300.000 Ft
intézmények és önkormányzat működési bevételei
6.389.575Ft
b) felhalmozási bevételek
Önkormányzatok felhalmozási támogatása
Felhalmozási bevételek
c) működési kiadások
Személyi juttatások
23.859.662 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok
4.000.960 Ft
Dologi kiadások
32.128.049 Ft
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Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
d) felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások

7.100.000 Ft
30.753.071 Ft
105.420.304 Ft
85.257.339 Ft

3.§
(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő szövegrész lép:
„(1) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző
évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a következő módon:
maradvány felhalmozási célú igénybevétele:
211.395.711 Ft
maradvány működési célú igénybevétele:
3.173.759 Ft”
(2) A rendelet 4.§-a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A 13. melléklet az előirányzat felhasználás mutatja be.
(18) A 14.melléklet a kiadási és bevételi előirányzat változásokat tartalmazza.”
4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
II.

Napirendi pont: Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat 2020. évi
költségvetés módosítás teljesítése

Jakab Ernő János polgármester: Előterjesztéssel kapcsolatban van kérdés hozzászólás?
Kozma-Kékesi Gitta aljegyző: Önkormányzatunk alapvető célja, hogy a kötelező és önként
vállalt feladatok ellátását a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásával magas
színvonalon tudjuk biztosítani.
A mellékletben szereplő adatok részletesen tükrözik Önkormányzatunk kiadási, bevételi
mutatóit.
Jakab Ernő János polgármester: Van más hozzászólás javaslat, amennyiben nincs kérem
kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag 5 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Feldebrő
Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítését csatolt mellékletek szerinti.
Felelős:
Határidő:

Jakab Ernő János Feldebrő Község polgármestere
értelem szerint
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III.

Napirendi pont: Javaslat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
költségvetés módosításának elfogadásra.

Jakab Ernő János polgármester: Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetést a, 96.683.800 Ft főösszeggel
fogadta el.
A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. módosított előriányzatának főösszege:
97.158.537 Ft.
A módosítás bevételi és kiadási összegének részletezését a 4. és 5. melléklet tartalmazza.
Van kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem készfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testület 5 igen szavazattal az
alábbi határozatott hozta:
40/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Verpeléti Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetéséről szóló 10/2020.(II.13.) határozatát az alábbi módosításokkal
elfogadja:
„Feldebrő Községi Önkormányzat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 96.683.800 Ft-tal
kiadási főösszegét 96.683.800Ft-tal
továbbá a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.”
szövegrész helyébe a következő szöveg lép:
„Feldebrő Községi Önkormányzat a Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) 2020. évi költségvetés
bevételi főösszegét 97.158.537 Ft-tal
kiadási főösszegét 97.158.537 Ft-tal
továbbá a határozat mellékletét képező tartalommal fogadja el.”
A határozat 1-3. melléklete helyébe jelen határozat 1-3. melléklete lép.
A 4. melléklet a bevételi, az 5. melléklet a kiadási előirányzat változásokat részletezi.
Felelős:
Határidő:

Jakab Ernő János Feldebrő polgármestere
értelem szerint
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IV.

Napirendi pont: Javaslat Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi
költségvetés teljesítés módosítása

Jakab Ernő János polgármester: Napirendi pontunkban, ahogy az előzőekben is a Verpeléti
Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásával kapcsolatban szükséges határozatot hoznunk.
A kiküldött anyaggal kapcsolatban van kérdés észrevétel, amennyiben nincs kézfeltartással
szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal
elfogadta az előterjesztésben foglaltakat és az alábbi határozatot hozta:
41/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Verpeléti Közös Önkormányzati
Hivatal 2020.I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót az előterjesztéshez csatolt mellékletek
szerinti tartalommal fogadja el.
1. melléklet – kiadások
2. melléklet – bevételek
3. melléklet – mérleg

Felelős:
Határidő:

V.

Jakab Ernő János Feldebrő Község polgármestere
értelem szerint
Napirendi pont: Javaslat Feldebrő Községi Önkormányzat közművelődési
rendelet tervezet elfogadására

Jakab Ernő János polgármester: Napirendi pontunkkal kapcsolatban kérem Kozma-Kékesi
Gitta aljegyző asszonyt tájékoztasson a rendelet megalkotásával kapcsolatban.
Kozma-Kékesi Gitta aljegyző:.
„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény(továbbiakban:Kultv.) 83/A. §(1) bekezdése alapján „a települési
önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján -a Közművelődési
Kerekasztallal és a települési nemzetiségiönkormányzattal való egyeztetést követően rendeletbenhatározza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.”
A fent idézett törvényi rendelkezésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a helyi önkormányzatoknak rendeletet kell alkotniuk a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról. A törvényességi felhívásnak és a jogszabályi
követelményeknek eleget téve vált szükségessé a rendelet megalkotása
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Jakab Ernő János polgármester: Van kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, amennyiben
nincs kérem kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, mivel kérdés észrevétel nem hangzott el, hogy Feldebrő Községi
Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020.(IX.19.)
önkormányzati rendelete
helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a feldebrői Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Feldebrő község polgárainak és közösségeinek művelődési érdekei
és kulturális szükségletei figyelembevételével meghatározza a helyi önkormányzat által
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és
mértékét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Feldebrő község közigazgatási területén közművelődési
tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közösségi színterekre, a
közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre,
azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, a közművelődési alapszolgáltatásokat
igénybe vevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása
2. §

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
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a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
elősegítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

(2) E rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások
megszervezése keretén belül:

a) a művelődő közösségek számára rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy
közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja

b) bemutatkozási lehetőségeket teremt

c) évente legalább egy alkalommal olyan fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek
vezetői megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket.

(3) A rendelet 2.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti „közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése” keretein belül „A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről” szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI
rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 6.§ (1) bekezdésében részletezett feladatok láthatók
el.

(4) Az e rendelet 2.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti a „hagyományos közösségi kulturális
értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” keretein belül az EMMI rendelet 8.§ (1)
bekezdésében részletezett feladatok láthatók el.
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A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
3. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében közösségi színteret biztosít.

(2) A közösségi színtér helyszínéül szolgáló önkormányzati ingatlanok megnevezése és címei:
a) Faluház (Feldebrő, Kossuth Lajos út 26)

A feladatellátásba bevont egyéb helyszínek:
b) Feldebrő Könyvtár, Információs és Közösségi hely (Feldebrő, Kossuth Lajos út 28.)

c) Tájház (Feldebrő, Szabadság tér 1)

(3) Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai megvalósítására
- melyet részben vagy egészben nem tud ellátni - közművelődési megállapodást köthet olyan
jogi vagy természetes személlyel, mely megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-ban foglalt
jogszabályi előírásoknak.

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közművelődési szakember a helyi civil szervezetek
és művelődési közösségek vezetőinek bevonásával készíti el egy naptári évre a
közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szükséges éves szolgáltatási tervet,
melyet az Önkormányzat legkésőbb tárgyév március 01-je utáni első, soron következő
testületi ülésén fogad el.
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A közművelődési tevékenység finanszírozása
4. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátását külön kormányzati funkción látja el,
éves költségvetésében ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek
forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázati
úton elnyert támogatások, továbbá adományok, felajánlások.

(3) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának keretében a helyi
közművelődés ellátását a közösségi színtér biztosításával, kulturális rendezvények és
kulturális szervezetek támogatásával, pályázathoz szükséges önerő rendelkezésre bocsátásával
biztosítja.

(4) Az önkormányzat a közösségi színtér feladatellátásának személyi feltételeit
közművelődési szakember foglalkoztatásával látja el.

Együttműködő partnerek
5.§

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik:

(1) a közművelődési tevékenységet is végző helyi társadalmi, civil szervezetekkel,
alapítványokkal

(2) helyi köznevelési intézményekkel, különösen a településen működő óvodával,
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(3) egyházakkal

(4) közművelődési feladatokat ellátó országos, és megyei szervezetekkel, intézményekkel,
más önkormányzatokkal

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §

A rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartó felügyeleti és
más jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja, ezek:
(1) meghatározza a közösségi színtér működésének módját, nyitva tartási idejét
(2) meghatározza a közösségi szintér használati szabályait, házirendjét
(3) minden év március 1-jéig jóváhagyja a közművelődési alapszolgáltatás éves szolgáltatási
tervét
(4) évenként felülvizsgálja a közművelődési tevékenység finanszírozását,
(5) megállapítja a közösségi színtér foglalkoztatási és létszámnormatíváit,
(6) beszámoltatja a közművelődési szakembert és egyéb közművelődési feladatellátót a
közművelődési feladatok végrehajtásáról.

Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi közművelődési rendeletét 5
évente felülvizsgálja

VI.

Napirendi pont: Javaslat Mini Bölcsöde helyének kiválasztása

Jakab Ernő János polgármester: A TOP-1.4.1-19 számú pályázati felhívás keretén belül
„Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Feldebrő Községben” elnevezéssel benyújtott pályázat
2020.07.07. napján kelt támogatói döntés alapján szükségesség vált a nevezett pályázat
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megvalósulási helyszínének kiválasztása. A kivitelező felmérte a településen szóba jövő
helyszíneket, melyek a következők:
Megvalósulási helyszínek:
1. 3352 Feldebrő, Aba Sámuel u. 1. 380/7 hrsz
2. 3352 Feldebrő, Rákóczi u. 18. 300 hrsz (szeszfőzde)
3. 3352 Feldebrő, Kossuth Lajos 9.
Javaslom a 2. pontban megnevezett ingatlant, mivel ott egy romos épület áll és az
Önkormányzatunk tulajdonát képezi, ahol, amennyiben ezt a javaslatot támogatnák egy szép
dekoratív település kép valósulna meg.
Lénárth Gabriella alpolgármester: Szerintem az első megvalósulási helyszín lenne a
megfelelőbb, mivel a parkolás megoldott és nem forgalmas területen lenne.
Szabó Zsolt képviselő: Szerintem a Kossuth Lajos 9. szám alatt lévő ingatlan belső udvara
alkalmasabb lenne a mini bölcsöde kivitelezésére.
Lénárth Gabriella alpolgármester: Én úgy tudom, hogy Egészségügyi intézmény közelébe
nem létesülhet nevelési intézmény.
Jakab Ernő János polgármester: Ez nem így van, de egy romladozó épület mögé nem
tegyünk egy szép új intézményt.
Kérem kézfeltartással szavazzanak aki egyetért a Feldebrő, Aba Sámuel u 1. számú
ingatlanra, mint bölcsöde megvalósulási helyszíne mellett.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen és 1
tartózkodása mellett és az alábbi határozatot hozta:
42/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TOP-1.4.1-19 számú
„Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Feldebrő Községben” elnyert pályázat megvalósulási
helyszíne: 3352 Feldebrő, Aba Sámuel u. 1. 380/7 hrsz ingatlan.
Felelős: Jakab Ernő polgármester
Határidő: értelem szerint

VII.

Napirendi pont: Javaslat a Feldebrő, Aba Sámule u. 1. 380/7 hrsz ingatlan
megvételével kapcsolatos iratok elkészítéséhez és az ingatlan megvételéhez

Jakab Ernő János polgármester: Az előző napirendi pontunkban megszavaztuk, hogy a
Bölcsöde megvalósítási helye a Feldebrő, Aba Sámuel u. 1. számon található ingatlan legyen,
kérem támogatásukat az ingatlan megvételével kapcsolatban.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületi tagokat kézfeltartással szavazzanak a Feldebrő, Aba
Sámuel u. 1. 380/7 hrsz ingatlan megvételére irányuló feladatok elvégzésére.
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Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal
elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
43/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testület támogatja a 3352 Feldebrő, Aba Sámuel
u. 1. 380/7 hrsz számon található ingatlan megvételére irányuló szándékot.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvételével kapcsolatos nyilatkozat
megtételére és az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Jakab Ernő János polgármester
Határidő: értelem szerint
VIII. Napirendi pont: Javaslat „művelődésszervező és könyvtáros” pályázat
megtárgyalására
Jakab Ernő János polgármester: A vártnál nagyobb létszámba érkeztek jelentkezők a
kozigallas.gov.hu portálon meghirdetett művelődésszervező-könyvtáros állásra, de a
referenciák és a végzettségek alapján csupán csak két olyan pályázat volt, mely megfelelt az
elvárásoknak. Az interjú során Simonné Nagy Irén személyére esett a választás, kérem a
tisztelt képviselő-testületi tagok jóváhagyását.
Lénárth Gabriella alpolgármester: Szerintem jó választás a korábbi tevékenységét is
figyelembe véve ígéretesnek mutatkozik. Támogatom a választást.
Jakab Ernő János polgármester: Van más kérdés hozzászólás, amennyiben nincs kérem
kézfeltartással szavazzanak.
Megállapítom, hogy Feldebrő Községi Önkormányzat képviselő-testülete 5 igen szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
44/2020.(IX.18.) határozat
Feldebrő Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a kozigallas.gov.hu portálon
meghirdetett „művelődésszervező-könyvtáros” álláspályázatra jelentkezők közül 5 igen
szavazattal:
Simonné Nagy Irén (szül.hely.idő:Miskolc, 1970.02.20. an.: Horovecz Irén) 3300 Eger,
Petőfi Sándor u. 30. Fsz. 1. em. szám alatti lakos személye mellett döntött.
Munkakezdés időpontja: 2020.09.28.
A megváltozott jogszabályok tekintetében, 2020.07.01. napjától nem létesíthető
közalkalmazotti jogviszony a közművelődési feladatokat ellátók tekintetében, a
közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszony váltja vel.
Továbbá a Képviselő-testület megtárgyalta és támogatja, az alapmunkabér kiegészítését,
melyet: 56.400 forint azaz ötvenhatezer-négyszáz forintösszegben határozta meg.
14

Felelős: Jakab Ernő polgármester
Határidő: értelem szerint
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