Sárhida, 2012. december 14-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 14. napján
az Önkormányzat hivatalos helyiségében (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1637 órai
kezdéssel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:

- Mázsa Ferenc, polgármester
- Gáspár Lászlóné, alpolgármester
- Bakos Tibor, települési képviselő.

Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyző.
Mázsa Ferenc, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 3 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László körjegyzőt kéri fel,
javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttekhez képest a 2. napirendi pontot tárgyalja
utoljára a testület, mivel egy képviselő jelezte, hogy később érkezik. A javaslatokkal a
testület egyetértve, egyhangúan, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi napirendet fogadja el:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Önkormányzati adósságkonszolidáció
Előadó: Császár László körjegyző.
2013. évi hulladékszállítási díj-javaslat
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Könyvellátási megállapodás a 2013. évre
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Fogorvosi ügyeleti szerződés módosítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezése.
Előadó: Császár László körjegyző.
2012. évi szakfeladat-rend.
Előadó: Császár László körjegyző.
Fejlesztési díj megállapodás.
Előadó: Császár László körjegyző.
Köznevelési intézmények átalakítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.
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Napirendek tárgyalása:

1.

Önkormányzati adósságkonszolidáció
Előadó: Császár László körjegyző.

Császár László, körjegyző: Mint a médiákból már közismert, a kormányzat átvállalja az
5000 fő alatti települések adósságállományát – bizonyos kivételekkel. Ezen kivételek közé
Sárhida Önkormányzata nem esik, így a jelenleg fennálló teljes adósságállomány, amely
esetünkben 828 eFt összegű fejlesztési hitel a Sportöltöző beruházásból, kiegyenlítésre
kerül. A konszolidáció keretében a hitelt nyilvántartó pénzintézetek kapják meg a
Kincstártól közvetlenül a hitel és a kamatok összegét. Az Önkormányzat adatokat,
információkat szolgáltat, illetve döntést hoz, hogy részt kíván-e venni a konszolidációban.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
90/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által
biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást,
azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény
a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én
adósságrendezési eljárás alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt
adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb költségeit az
önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat nevében:
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke
és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított
nyilatkozatot aláírja
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a
szükséges adatokat a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a
szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért
felelős miniszter kezdeményezi.
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5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem
rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel,
szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy
teljesítés biztosítékául szolgál,
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot
képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges
adatokat, információkat, megismerje és kezelje.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Határidő: 2012. december 17.

2.

2013. évi hulladékszállítási díj-javaslat
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A közmeghallgatáson már említette, hogy a 2013. évi díjjavaslatról megérkezett a Zala-Depo Kft. tájékoztató levele, melyet jelen jegyzőkönyv 1.
számú melléklete szerinti tartalommal ismertet. A díjemelés tervezett mértéke 4,2 %.
Bakos Tibor, települési képviselő: Ha az alacsonyabb mértékű díj kerül bevezetésre 2013ban, félő, hogy 2014-ben aránytalanul nagy mértékben emelkednek a hulladékszállítási
díjak.
Mázsa Ferenc, polgármester: Futni kellene ez ügyben még egy kört, tisztázni a részleteket.
Most tudomásul vettük a tájékoztatást, a döntést hagyjuk januárra.
A képviselő-testület a javaslattal – határozathozatal nélkül – egyetértett.

3.

Könyvellátási megállapodás a 2013. évre
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A megállapodás szövege jelen jegyzőkönyv 2. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került. Beszélt a Deák Ferenc Könyvtár
illetékesével, a pontos összegeket akkor ismerjük meg, ha már a Könyvtár is rendelkezik
számszerű adatokkal. Úgy tudja, 1.700,- Ft/fő körüli összeg került elfogadásra a
költségvetésben. A támogatás egy része valószínűleg az Önkormányzatnál marad, de a
megosztás aránya még nem ismert.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: A 2.4. pont szerint az Önkormányzatnak kell
gondoskodnia a könyvtáros személyéről. Ha ez tényleg önkormányzati feladat, erről még
kell további egyeztetés.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Valamilyen formában mindenképpen meg kell oldanunk a
könyvtáros kérdését. Fizikálisan is mozgatnunk kellene a könyvtárat, az iskolából az
Önkormányzat épületébe. Akár közfoglalkoztatottal is meg tudjuk oldani a feladat ellátását.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
91/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárral a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására
vonatkozó, jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező
Megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

4.

Fogorvosi ügyeleti szerződés módosítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: A megállapodás szövege jelen jegyzőkönyv 3. számú
melléklete szerinti tartalommal kiküldésre került.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
92/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó megállapodás módosítását a
PA-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ellátási
szerződés módosítás aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5.

Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezése.
Előadó: Császár László körjegyző.

Császár László, körjegyző: Az Alkotmánybíróság határozatával hatályon kívül helyezte a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben a tiltott, közösségellenes
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magatartások szabályozására vonatkozó felhatalmazást, mely alapján Sárhida is rendeletet
alkotott ezen cselekmények szankcionálásáról. Ennek következtében hatályon kívül kell
helyezni a testületnek e tárgyban alkotott rendeletét.
Mázsa Ferenc, polgármester: Nem tudtunk élni a szankciókkal. Kétségtelen, hogy valamit
kellett volna az Önkormányzatok kezében hagyni a helyi sajátosságok kezelésére. Voltak
ugyan kirívó szabályozások, de a miénk mértéktartó volt. Ezek szerint csak a nevelés marad,
mind eszköz.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Mázsa Ferenc
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó
javaslatot.

Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete egyhangúlag, 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
18/2012. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes
magatartásokról szóló 15/2012. (IX. 05.) önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezéséről mely jelen jegyzőkönyv 4. számú
mellékletét képezi.

6.

2012. évi szakfeladat-rend.
Előadó: Császár László körjegyző.

Császár László, körjegyző: A Magyar Államkincstár részére utólag be kell nyújtani a
határozati formában jóváhagyott, 2012. évi szakfeladat rendet, melyet a költségvetési
rendelet már amúgy is tartalmaz. Jelen jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerint ismerteti a
szakfeladat rendet.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
93/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja az
Önkormányzat 2012. évi szakfeladat rendjét.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

5

Sárhida, 2012. december 14-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv.

7.

Fejlesztési díj megállapodás.
Előadó: Császár László körjegyző.

Császár László, körjegyző: Jelen jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal
ismerteti a Zalavíz Zrt. tájékoztató levelét és a Megállapodás tervezett szövegét.
Mázsa Ferenc, polgármester: Mivel ez pénzt jelent, el kell fogadni. A Zalavízzel átfogó
tárgyalásokat kell kezdeni. A hamarosan megtartásra kerülő közgyűlésen szó lesz többek
között arról is, hogy nagyobb változások várhatók a jövőben a vízi-közmű vagyont illetően.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
94/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida
község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
fejlesztési díjra vonatkozó Megállapodást a 2011. és a 2012. évre a
Zalavíz Zrt-vel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

8.

Köznevelési intézmények átalakítása.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc, polgármester: Az utolsó ülésünk óta csupán két nap telt el és máris jelentős
változások következtek be az intézményi átalakulás koncepcióját illetően.
Császár László, körjegyző: A köznevelési intézmények állami kézbe adása eljárás során
folyamatosan sok olyan új tény, adat merült fel, amelyet a testületnek az intézményei
átalakítása során mérlegelnie kell, Az eddigi anyagok még azzal a koncepcióval készültek,
hogy az oktatás átadása után az ÁMK megszüntetésre kerül és jogutódként létrehozásra
kerül egy óvoda. Zalatárnok egyértelműen jelezte, hogy az ÁMK-ból az oktatási
tevékenység megszűnése miatt ki kíván lépni. A mai, illetve az elmúlt napon a
Tankerülettel, illetve a Kincstárral több egyeztetést folytattunk. Ennek eredményeként
merült fel a jelenlegi ÁMK tevékenységében szereplő felnőttképzés problémája. A
felnőttképzés tekintetében 2009-ben benyújtásra került egy TÁMOP pályázat, amely 2012.
március 30-ával lezárult. Az a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségű. Mind Garamvölgyi
igazgató Úr, mind én próbáltuk elérni a tankerületi igazgató Úrnál, hogy a KIK ezt a
projektet is vegye át, azonban ez nem illeszkedik szervesen az oktatási alapfeladatokhoz,
ezért ennek átvétele elől igazgató Úr elzárkózott. Az ESZA telefonon nem ad felvilágosítást
az ügyben, hogy a jogszabályi változás vis maior jellegű-e, fennmarad-e a fenntartási
kötelezettség, a pályázót terhelve. A támogatási szerződést áttekintve megállapítható, hogy a
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pályázatot a Göcsej Kapuja Bak ÁMK nyújtotta be, nyerte el, Bak Rózsa utca 37. szám alatti
megvalósítási hellyel. Mivel esetünkben több mint 21 mFt összegű projektről van szó,
felmerül annak kérdése, hogy az ÁMK megszüntetése keletkeztet-e visszafizetési
kötelezettséget. Emiatt a testületeknek mérlegelnie kell, hogy az intézményi átalakítások
során hogyan dönt. Felmerült annak lehetősége, hogy az ÁMK Társulási Megállapodása és
Alapító Okirata kerüljön módosításra azzal, hogy Zalatárnok Önkormányzat kiválásához
Bak és Sárhida hozzájárul, az ÁMK tevékenységéből az állami köznevelési feladatok
kiemelésre kerüljenek. Az a javaslat fogalmazódott megy, hogy Bak és Sárhida a Társulást
és az ÁMK-t továbbra is tartsa fenn, a sárhidai óvoda önálló intézménnyé való átalakítása
mellett. Így az ÁMK-ban a baki óvoda és a közművelődési, könyvtári tevékenység maradna.
A fennmaradó ÁMK-ba Bak a közművelődési tevékenységbe alkalmazottat nem tud
bevinni, mert az IKSZT pályázat miatt a dolgozók önkormányzati alkalmazásban való
továbbfoglalkoztatása szükséges. Ténylegesen tehát a továbbiakban a baki óvoda lenne a
tényleges ÁMK, vezetője pedig az óvodavezető. A visszafizetési kötelezettség elkerülése
érdekében az tűnik az egyetlen járható útnak, ha az ÁMK, mint szervezet megmarad.
Személy szerint problémát az jelent, hogy mit is jelent valójában a felnőttképzéssel
kapcsolatos utánkövetési, fenntartási kötelezettség. A tankerületi igazgató Úr a mai napon
azt nyilatkozta, hogy a január 15-ig megkötendő vagyonkezelői szerződésben hozzájárul a
felnőttképzés Rózsa utca 37. szám alatti fenntartásába. A baki ülésen Garamvölgyi igazgató
Úr több ízben kijelentette, hogy a felnőttképzési tevékenységet akár önkéntes formában,
térítés nélkül is hajlandók vállalni a fenntartási időszakban.
Mázsa Ferenc, polgármester: Megnézte a jegyzőkönyvek között, ez az ülés 2009.
november 19-én volt.
Ismerteti a hivatkozott ülés jegyzőkönyvéből az érintett napirend tárgyalása során
elhangzottakat.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Nincs más elfekvő pályázat?
Császár László, körjegyző: Garamvölgyi igazgató Úr tájékoztatása szerint a többi projektet
a KIK átveszi.
Mázsa Ferenc, polgármester: Számára a magyar-szlovén projekt is kérdéses. Fél attól,
hogy olyan helyzetbe sodródunk, ami Nekünk nem jó.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha marad az ÁMK, akkor az óvodánkat tudjuk önállóan
működtetni?
Bakos Tibor, települési képviselő: Ha az óvodát nem is hagyjuk az ÁMK-ban, de a
legalább a közművelődésnek ott kell maradnia.
Mázsa Ferenc, polgármester: Szükséges néhány alapvetést leszögezni ezzel a kérdéskörrel
kapcsolatban - Jelenleg van egy Társulási Megállapodásunk az ÁMK-ra. A jelenlegit fel kell
mondani, vagy csak módosítani kell-e? Úgy gondolom együtt kellett volna vagy kellene
megtárgyalni a módosítást vagy akár a felmondást. Kérdés, hogy Zalatárnok tud-e arról,
hogy a Társulásból való kiválása miatt felelőssége van a pályázat ügyében? Ha a fenntartási
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kötelezettséggel kapcsolatban bármilyen felelősség terheli Zalatárnokot, arról mindenképpen
tudniuk kell. A jegyző úr által felvázolt elképzelés egy kínból született okos ötlet, de túl
kevés az információ a megalapozott döntéshez. Véleménye szerint Zalatárnok ugyanúgy
érintett mint Bak és Sárhida, hiszen Ők is egyhangúlag szavazták meg a pályázatról szóló
döntést. A felnőttképzés ügyében feltétlenül írásba kell fektetni, hogy ki vállalja a feladat
ellátását. Nem lehetne megállapodni egy felnőtt képző céggel, pl. a Számpont Kft-vel? A
közművelődési tevékenységet ténylegesen nem visszük be a mini ÁMK-ba. Csak azért kell
most ezt az ügyet tárgyalnunk, mert itt a felnőttképzés kérdése, mely teljes mértékben
bezavart a normális állami fenntartásba adási folyamatba. Ha nincs ez a projekt, sima ügy
lenne az átalakítás. Célszerű lenne annak is utána nézni, hogy nincs-e a közelben olyan
ÁMK, amelyik hasonló cipőben jár. ÁMK volt Gellénházán, Pókaszepetken és több más
helyen is.
Császár László, körjegyző: Elég egyedi a mi esetünk, mert nem egy gyakori eset, hogy
általános iskola felnőttképzési akkreditációval rendelkezzen, fenntartási kötelezettséggel
terhelt projekttel társítva.
Mázsa Ferenc, polgármester: Tisztázni kell, hogy mennyi volt pontosan a projekt költsége,
milyen arányban oszlott meg a kifizetett összeg a beszerzett tárgyi eszközök és az egyéb
tevékenységek (megbízási díjak, stb…) között. Ennek az összegnek el kell különülnie. Az
ÁMK-nak már eddig is kellett volna egy beszámolót benyújtania a fenntartók felé, hiszen a
projekt idén márciusban lezárult. Ha a folyamatos fenntartásra nem maradt pénz a pályázati
főösszegből, akkor a végrehajtásban kedvezményezett résztvevőknek akár térítésmentesen is
helyt kell állniuk a feladat folyamatos ellátásáért, melyre írásos megállapodást kell kötni.
Mielőbb állásfoglalást kell kérni az ESZA-tól, hátha egy héten belül választ kapunk.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha az óvodánkat benne hagyjuk az ÁMK-ban, minden
megy tovább?
Mázsa Ferenc, polgármester: A sárhidai óvoda kijön, csupán a baki óvoda és a
közművelődés marad bent. Nem látja át senki, hogy ez életképes ÁMK lesz-e, de a projekt
fenntartási kötelezettség miatt megfontolandó ezen javaslat alapján a létrehozása illetve
átalakítása.
Bakos Tibor, települési képviselő: Várjunk a döntéssel addig, amíg nem kapunk választ,
hogy a fenntartási kötelezettség mivel jár.
Császár László, körjegyző: Az a baj, hogy idő nem sok van. Az Alapító Okiratokat be
kellene nyújtani a Kincstárnak jóváhagyásra, mert január 3-án az intézményeknek
valamilyen formában el kell kezdeni a 2013. évi működést.
Gáspár Lászlóné, alpolgármester: Ha elfogadjuk, hogy most Zalatárnok kilépjen a
Társulásból, garanciát kell kérni arra, hogy tudomásul veszik, hogy a TÁMOP-os
pályázatból Nekik is van kötelezettségük. Csak ebben az esetben szabad a kilépésükhöz
hozzájárulni.
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Mázsa Ferenc, polgármester: Az a baj, hogy a jegyző úr által javasolt megoldásnál nem
tudunk jobb megoldást kitalálni most az idő rövidsége miatt. A fenntartási kötelezettséget
valamilyen módon biztosítani kell, hiszen egyik önkormányzat sincs abban a helyzetben,
hogy a visszafizetési kötelezettségnek akár részben eleget tudjon tenni a közeljövőben egy
esetleges vizsgálat elmarasztaló döntése esetén.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
95/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete azzal a feltétellel
járul hozzá, hogy Zalatárnok község Önkormányzata a Göcsej
Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézményt létrehozó
önkormányzati Társulásból kilépjen, hogy a felnőttképzés
megszervezésére
benyújtott
TÁMOP
projekt
fenntartási
kötelezettségében való kötelezettségét Zalatárnok község
Önkormányzata elismeri. A képviselő-testület jelen jegyzőkönyv 7.
számú melléklete szerinti tartalommal 2012. december 31-i hatállyal
jóváhagyja a Társulási Szerződés módosítását és egységes
szerkezetben jóváhagyja azt.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
96/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1.
napjától a Göcsej Kapuja Bak ÁMK közös fenntartású intézmény
Alapító Okiratának módosítását jelen jegyzőkönyv 8. számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja és egységes szerkezetben
a melléklet szerint adja ki.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
97/2012. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 1.
napjától létrehozza önálló működő intézményként a Tarkabarka
Óvodát és a fenti intézmény részére jelen jegyzőkönyv 9. számú
melléklete szerinti Alapító Okiratot adja ki.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az intézmény
törzskönyvi bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1835 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Mázsa Ferenc
polgármester

Császár László
körjegyző
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