Lovászpatona Község Önkormányzata
Lovászpatona, Kossuth tér 2.
Szám:

/2012.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.
december 10-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi
üléséről.

Az ülés helye: Községháza Lovászpatona
Jelen vannak:
a./ Képviselő-testületi tagok:
Pintér Imre polgármester, Horváth Julianna alpolgármester, Kiss Ferenc,
Lakatos Károlyné, Tóth Szabolcs, Weiszné Sós Éva képviselők,
b./ Tanácskozási joggal résztvevő:
dr. Reichert László körjegyző,
Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Lakosság részéről: 1 fő.
I. Napirend előtt:
Pintér Imre polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 tagú képviselőtestületből 6 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. Ezt követően
szavazatra bocsátja a meghívó szerinti napirendet.(Meghívó a jkv. 1. számú melléklete)
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
a napirendet az alábbiak szerint elfogadta.
Napirend:
1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
II. Napirend tárgyalása:

1./ Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító okiratainak
módosítása
Előterjesztő: Pintér Imre polgármester
(Előterjesztés a meghívó melléklete)
Pintér Imre polgármester: az írásos előterjesztést megküldte az intézményfenntartó
társulásban résztvevő Nagydém és Vanyola községek képviselő-testületeinek is. Mindkét

községben a mai napon tartanak ülést, ahol várhatóan változtatást nélkül el fogják fogadni az
előzetesen egyeztetett határozat tervezeteket.
A köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 2012. december 8. napján lépett hatályba. A
Törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja előírja, hogy „az önkormányzati fenntartó 2013. január
1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és 2013. január 1-jétõl
állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó többcélú intézmény alapító
okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétõl kizárólag önkormányzati feladatot
lásson el.” Egy határozatban javasolja elfogadni az alapító okiratot módosító okiratot, az
egységes szerkezetű alapító okiratot és a társulási megállapodást. A társulási megállapodást az
önkormányzatok társulásaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések jelentős módosulása miatt
jövő év közepéig átfogóan felül kell vizsgálni, egyenlőre csak az iskolára vonatkozó részeket
vennék ki a megállapodásból. Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez.
Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:

159/2012.(XII. 10.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Pintér Imre
polgármester „Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda többcélú intézmény alapító
okiratainak módosítása” című előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1) Lovászpatona Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagydém és Vanyola
községek Önkormányzataival közösen fenntartott Bánki Donát Általános Iskola és
Óvoda többcélú intézmény alapító okiratát az általános iskola 2013. január 1-jétől
állami fenntartásba és működtetésbe kerülése miatt 2013. január 1-jei hatállyal úgy
módosítja, hogy az intézmény 2013. január 1-jétõl kizárólag az óvodai nevelés
kötelező önkormányzati feladatot lássa el. A határozat 1. mellékletét képező módosító
okiratot és a határozat 2. mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okiratot a
Képviselő-testület jóváhagyja.
2) A Képviselő-testület Bánki Donát Általános Iskola és Óvoda közös fenntartásáról
szóló Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona-Nagydém-Vanyola
elnevezésű társulás társulási megállapodását módosítja oly módon, hogy az általános
iskola közös fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket 2012. december 31. napjával
hatályon kívül helyezi.
3) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az átszervezést követően
létrejövő Óvodai Intézményfenntartó Társulás Lovászpatona-Nagydém-Vanyola
elnevezésű társulásban továbbra is részt kíván venni. A határozat 3. számú mellékletét
képező módosított társulási megállapodás a Képviselő-testület jóváhagyja. .
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Pintér Imre polgármester: december 13-án esedékes az általános iskola KIK részére történő
átadása, melyet törvény tesz kötelezővé. A megállapodás tervezetet megkapták, kéri a testület
felhatalmazását a megállapodás aláírására.
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Lovászpatona képviselő-testülete 6 „igen” szavazattal, “nem” szavazat és tartózkodás nélkül
hozta meg határozatát:
160/2012.(XII. 10.) Képviselő-testületi határozat
Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pintér Imre
polgármestert, hogy a Bánki Donát Általános Iskola állami fenntartásba- és
működtetésbe adása céljából a Megállapodást (a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz
kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátásához kapcsolódó
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról) aláírja.
Határidő: 2012. december 11.
Felelős: Pintér Imre polgármester

Pintér Imre polgármester: kéri, hogy a december 13-i közmeghallgatáson minél nagyobb
számban vegyenek részét a képviselők. Egy rendezvény miatt a közmeghallgatás 1 óra
időtartamú lesz a Kultúrházban, de utána a Községházán folytatódik a nyilvános ülés, ahol
többek között az adóskonszolidációról is kell dönteni.
Több napirendi pont nem lévén Pintér Imre polgármester az ülést 19,30 órakor bezárta.

K. m. f.

Pintér Imre
polgármester

dr. Reichert László
körjegyző
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