Hejőbába Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉNEK
2. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: A hejőbábai Napközi Otthonos Óvoda és a nemesbikki Móra Ferenc tagóvoda
tevékenységközpontú helyi óvodai nevelési programjának felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
A 255/2009. (XI.20.) Korm. rendelet alapján (Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramja) valamennyi fenntartónak módosítani szükséges az óvoda nevelési
programját.
A rendelet alapján szükséges változtatásokat az intézmény átvezette a programon, ezt
követően közoktatási szakértői véleményt kellett beszereznünk és így terjeszthető a
képviselő –testületek elé Hejőbábán és Nemesbikken is.
A nevelési programot terjedelmi okok miatt (több mint 150 oldal mellékleteivel
együtt) nem adom ki, de az iskolában, óvodában és polgármesteri hivatalban
tanulmányozható.
Mellékelem viszont a szakértői véleményt, amely alapján az új óvodai nevelési
programot elfogadásra javaslom a képviselő testület részére.
Hejőbába, 2010. szeptember 17.
Tisztelettel:
Juhász Barnabás
polgármester

Hejőbába Község Jegyzőjétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉNEK
3. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Tájékoztatás a belső ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 96/2009. (XI.25.) számú határozatával fogadta el az
önkormányzat hivatalánál és intézményeinél lefolytatandó 2010. évi ellenőrzésre
vonatkozó tervet.
Az elfogadott terv alapján a polgármesteri hivatal munkatársai elvégezték a téma- és
cél vizsgálatokat. A polgármesteri hivatalnál elvégzett a létszám- és munkaerő
gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartására vonatkozó vizsgálat nem tárt fel
intézkedésre okot adó körülményt és megállapítható, hogy a hivatal a vonatkozó
szabályokat betartja erre vonatkozóan.
A községi konyha készletgazdálkodásának ellenőrzése szintén nem tárt föl
hiányosságokat és intézkedésre vagy egyéb eljárásra sem kellett sort keríteni az
ellenőrzés eredményeképpen.
A Tiszaújváros Kistréség Többcélú Társulás 2010. évi belső ellenőrzési terve alapján
szeptember hónapban került volna sor Hejőbába Község Önkormányzata és
intézményeik átfogó ellenőrzésére 17 ellenőrzési napban. Erre az ellenőrzésre még
nem került sor és a belső ellenőri csoport tájékoztatása alapján leghamarabb október
végén illetve november hó elején fogják tudni lefolytatni a terv szerinti, átfogó
ellenőrzést.
Kérem előterjesztésem megvitatását és elfogadását!
Hejőbába, 2010. szeptember 17.
Tisztelettel:
Dr. Karsza István
jegyző

Hejőbába Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉNEK
4. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: Javaslat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
2011. évi fordulójához való csatlakozásra

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogutódja a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium a 2011. évre is meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, amely a korábbi évekhez hasonlóan a
felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíjrendszerrel az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is
elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.
Amennyiben önkormányzatunk csatlakozni kíván az ösztöndíjpályázat 2011. évi
fordulójához, erről a testületnek erre irányuló döntést kell hoznia és 2010.
szeptember 30. napjáig a határozat alapján kitöltött csatlakozási nyilatkozatot
postára kell adni az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére. Az
önkormányzatnak ezt a nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie az
OKM Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati fordulók során már tett
ilyen nyilatkozatot.
A csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi
kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében
dönt a támogatási összegek odaítéléséről.
Kérem előterjesztésem megtárgyalását, elfogadását!

Hejőbába, 2010. szeptember 17.
Tisztelettel:
Juhász Barnabás
polgármester

Hejőbába Község Polgármesterétől
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. SZEPTEMBER 22-I ÜLÉSÉNEK
5. NAPIRENDJÉHEZ
Tárgy: A TIOP 1.1.1. (Informatikai fejlesztés az általános iskolában) pályázatra beérkezett
árajánlatok elbírálása
Tisztelt Képviselő-testület!
Amint az képviselő-társam előtt is ismert 3 évvel ezelőtt önkormányzatunk
eredményesen pályázott az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz informatikai
eszközök beszerezése tárgyában, amelynek keretében hat tanterembe (Hejőbába 4,
Nemesbikk 2) interaktív táblákat és a hozzájuk tarozó egyéb eszközöket (laptopok,
számítógépek, stb.) kaphat iskolánk.
A projektre nem kell közbeszerzési eljárást hirdetnünk, ennek megfelelően három
vállalkozást kértünk fel árajánlat benyújtására.
Közülük két vállalkozás a mai napig elküldte ajánlatát, a harmadik azonban még nem,
így nem tudtuk döntéshozatalra előkészíteni a napirendet.
Ennek megfelelően az ajánlatokkal kapcsolatos írásos előterjesztésemet hétfőn, azaz
szeptember 20-án tudom kiküldeni képviselő-társaim részére.
A támogatási okirat alapján az eszközbeszerzés értéke bruttó 9.720.000 Ft, az egyéb
projektelemek (projekt menedzsment költsége, egyéb igénybevett szolgáltatások értéke
stb.) bruttó 1.121.370 Ft.
A projekt összes költsége: 10.841.370 Ft, amely az OKM vissza nem térítendő
támogatása.

Hejőbába, 2010. szeptember 17.
Tisztelettel:
Juhász Barnabás
polgármester

