
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 19 óra 
30 percre összehívott rendkívüli testületi üléséről.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

                        Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

 

Jelen  vannak: Bartha  Gábor  polgármester,  Kőműves  Károlyné  alpolgármester,  Elekes  István, 
Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika, Szeles András György képviselők.

 

Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző 

 

Szabó István Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde részéről:
Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető 

 

Napirend előtt:
 

Bartha  Gábor  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
határozatképes,  mivel minden képviselő,  valamint a polgármester jelen van. Az ülést  21 óra 10 
perckor megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Illés Andreát.

 

A jegyzőkönyv hitelesítőjére javaslatot tett Szeles András György képviselő személyében.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással Szeles András György képviselőt bízta 
meg a jegyzőkönyv hitelesítésére.

                                                                                                                      

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját.

Egyéb javaslat hiányában szavazásra tett fel a napirend elfogadását. 

A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 7 igen szavazattal a 
napirendet elfogadta.

 

Napirend:
 

1.)    Szabó István Általános Iskola feladatainak ellátását biztosító ingó- és ingatlanvagyon 
további működtetése

            Előterjesztő: Bartha Gábor polgármester

           (előterjesztés a jkv. mellé csatolva)



 

Bartha Gábor polgármester: Ismertette az előterjesztést. 

Hozzászólás  hiányában  szavazásra  tette  fel  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat 
elfogadását.

A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egybehangzó, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

162/2012.(X.24.) számú Képviselő-testületi határozat
 

Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Nkt.  74.  §  (5)  bekezdésében, 
továbbá a 97. § (24) bekezdés  a)  pontja alapján vállalja az önkormányzat illetékességi területén 
lévő,  saját  tulajdonában álló  valamennyi,  az  állami intézményfenntartó központ  által  fenntartott 
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti 
működtetését.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nemzeti  köznevelésről  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 43. §. (1) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2012. október 30.

Felelős: Bartha Gábor polgármester

 

Juhászné Gyutai Anikó intézményvezető: Köszönetét fejezte ki a döntéssel kapcsolatban, valamint 
elmondta,  hogy  Cserszegtomaj  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testület  ismét  történelmi 
tettet hajtott végre.

 

Mivel  több napirend és hozzászólás nem volt,  Bartha Gábor polgármester  21 óra 14 perckor  a 
rendkívüli ülést bezárta.

 

kmf.

 

 

Bartha Gábor s.k.                                                                                         Berta Sándorné s.k.

polgármester                                                                                                        jegyző 

Illés Andrea s.k.

jegyzőkönyvvezető

 

A jegyzőkönyv hitelesítője:                     Szeles András György s.k.

       képviselő

 

 


