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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 30-
án 9 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
                         Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Elekes István, Palkovics Zoltánné, Román Erika, 
Szeles András György képviselők; 
Tanácskozási joggal: Berta Sándorné jegyző
Távolmaradt: Kőműves Károlyné képviselő és Molnár Gabriella képviselő

Napirend előtt:

Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, mivel 4 képviselő és a polgármester jelen van. Az ülést 9 óra 06 perckor 
megnyitotta. 
Felkérte Illés Andreát a jegyzőkönyv vezetésére. 
Szavazásra tette fel a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatának elfogadását.
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.
Ismertette a napirendet.

Berta Sándorné jegyző: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy adminisztrációs hiba okán az óvoda 
alapító okiratának legutóbbi módosítása nem a hatályos okirat alapján történt. Olyan 
módosítás is történt, amire nem lett volna szükség. A Magyar Államkincstár hiánypótlási 
felhívásában kérte, hogy az egységes okirat 20. pontjából kerüljön ki a jogszabályi 
hivatkozás. Továbbá a 28. pontban szerepelt, hogy miért kellett az okiratot módosítani, ezt 
kérték törölni, mert indokolatlan, nem az okiratba való. A hatályba lépés napja július 1. 
napjával lett megjelölve, mivel június 30. napjával szűntek meg a társulások. A Kincstár 
állásfoglalása szerint a hatálybalépés időpontja a törzskönyvi bejegyzés napja.

Bartha Gábor polgármester: Elmondta, szeptember 2. napján kezdődik a 2013/2014-es 
nevelési év. Ahhoz, hogy az okirat törzskönyvi bejegyzése megtörténjen, ma 12 óráig el kell 
juttatni a módosító okiratot, annak egységes szerkezetbe foglalt változatát, valamint a 
jegyzőkönyvi kivonatot a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága részére. 
Ezt követően szavazásra tette fel napirend elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy a Képviselő-testület egybehangzó, 5 igen 
szavazattal a napirendet elfogadta.

Napirend:

1.) Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának 
módosítása, törzskönyvi bejegyzés hiánypótlási felhívása
Előadó: Bartha Gábor polgármester
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(előterjesztés a jkv. mellé csatolva)

Bartha Gábor polgármester: Ismertette a napirendet. A napirend előtti hozzászólások 
figyelembevételével szavazásra tette fel a határozati javaslat elfogadását.
A szavazást  követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

124/2013.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacs 
Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) 121/2013. (VIII.08.) 
számú határozatával módosított Alapító Okiratát (a továbbiakban: Alapító Okirat) a Magyar 
Államkincstár Zala Megyei Igazgatóságának hiánypótlási felhívására az alábbiakkal egészíti 
ki, illetve módosítja: 

1. Az Alapító Okirat 20. pontja az alábbiakra módosul: 
„ 20. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:

ÓvodaÓvoda
Óvoda Egységes óvodai-bölcsődei csoport
100 20

A maximális gyermeklétszám – a fenntartó hozzájárulásával és engedélyével – 
túlléphető.”

2. Az Alapító Okirat 28. pontja törlésre kerül. 

3. Hatályba lépés napja: a törzskönyvi bejegyzés napja. 

Ezen módosítás a 121/2013. (VIII.08.) számú határozattal jóváhagyott módosítással együtt 
érvényes. 

A Képviselőt-testület megállapítja, hogy ugyancsak a 121/2013. (VIII.08.) számú határozattal 
elfogadott egységes szerkezetű Alapító Okirat nem a legutóbbi hatályos Alapító Okirat 
alapján került kiadásra (adminisztrációs hiba folytán), ezért a módosításokkal jóváhagyott 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot újból kiadja. 
Határidő: azonnal
Felelős: Berta Sándorné jegyző

Mivel több tárgy  és hozzászólás nem volt, az ülést  Bartha Gábor polgármester 9 óra 12 
perckor bezárta.

kmf.

Bartha Gábor sk.                                         Berta Sándorné sk.
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polgármester                                                           jegyző

Illés Andrea sk. 
jegyzőkönyvvezető


