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Tanácskozási joggal meghívottak:
- dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra – jegyző
- Vizsiné Kalugyer Gyöngyi – vezető óvónő
- Takácsné Gál Andrea – vezető óvónő
- Goórné Mészáros Éva – vezető óvónő
- Császár László jegyző
- Leitnerné Nagy Judit pü-i ügyintéző.
Molnár Károly, polgármester köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az együttes ülés határozatképes, a baki 7 fő képviselőből 6 fő, a bocföldei 7 fő
képviselőből 4 fő, a csatári 5 fő képviselőből 5 fő, a sárhidai 5 fő képviselőből 5 fő, a
zalatárnoki 5 fő képviselőből 3 fő megjelent.
Az együttes ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Császár László jegyzőt, majd
javaslatot tesz arra, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen az ügyek tárgyalása.
A napirendet Bak képviselő-testülete 6 igen szavazattal, Bocfölde képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, Csatár képviselő-testülete 5 igen szavazattal, Sárhida képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, Zalatárnok képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
Napirend:
1.

Önkormányzati köznevelési intézmények.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

2.

Egyebek.
A napirend tárgyalása:

1.

Önkormányzati köznevelési intézmények.
Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László, jegyző: Jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerint csatolt tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Az előterjesztés a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján
készült el előzmények, következmények, javaslatok feltüntetésével, elsődleges célja az egyes,
lehetséges döntési alternatívák és annak következményeinek felvázolása. Az egyes
intézményekhez való adott önkormányzat által a feladatfinanszírozási összegen felüli saját
hozzájárulás összege azért nem került pontosan, összegszerűen kimutatásra, mivel annak
jelenlegi adatait a fenntartók pontosan ismerik. A mostani ülés elsődlegesen annak
eldöntésére irányul, hogy jelen fenntartói kör kíván-e olyan szándékot megfogalmazni, hogy
az óvodai köznevelési intézményeiket a következő nevelési évtől kívánják-e, akarják-e
társulási formában működtetni, vagy egyes önkormányzatok önálló intézményi formában
kívánnak-e intézmény-fenntartási kötelezettségüknek eleget tenni. Ezen elsődleges
szándéknyilatkozatok alapján folytatnánk le a köznevelési törvény által előírt egyeztetési
feladatokat a szülői szervezettel, az intézmények alkalmazotti közösségeivel. Az előterjesztés
mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás és Alapító Okirat tervezet csupán tájékoztató
jellegű. Azért kerültek ezen dokumentumok már kidolgozásra, hogy a fenntartók láthassák,
milyen elvek alapján történhetne a közös intézmény fenntartása. Abból is látszik, hogy ez egy
tervezeti dokumentáció, mivel ebben Zalatárnok Önkormányzata, mint fenntartó szerepel. A
2

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2013. május 28-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

döntés során azonban mérlegelni lenne célszerű, hogy kell-e, szükséges-e Zalatárnoknak a
társulásban részt vennie, hiszen az általános iskolai köznevelési feladat állami kézbe vételét
követően csupán a felnőttképzési tevékenység lehet az egyetlen kapcsolódási pont a fenntartói
körben, mivel a módosítandó társulás elsődlegesen az óvodai köznevelési feladatok ellátására
irányul. A felnőttképzési tevékenység vonatkozásában az egyes jogok, kötelezettségek
tekintetében Bak, Sárhida és Zalatárnok egy külön megállapodást köthetne, ezzel okafogyottá
válna Zalatárnok részvétele ezen intézményi fenntartói körben. A Társulásban, közös
intézményfenntartásban részt vevő önkormányzatok nagyfokú önállóságának figyelembe
vételével készültek az előterjesztések, a központi intézményi kereteken belül maximálisan
biztosítva az egyes önkormányzatok és a tagintézmények szakmai önállóságát, egyedi
sajátosságait, érvényesítve a hagyományokban, elképzelésekben való egyediség biztosítását.
Jelen pillanatban az nem ismert, hogy a jogalkotó a társulásokat, nagyobb intézményi
csoportosulásokat fogja-e és milyen mértékben támogatni, hiszen a 2013. évi költségvetés
nem tesz különbséget e téren. Az a jövő kérdése, hogy ez előnyös lesz, lehet-e.
Molnár Károly, polgármester: Köszönetet mond, hogy a közös gondolkodás egyáltalán
szóba kerülhetett. A szakmai érveket az intézményeknél tudják megfogalmazni, a mi
feladatunk az intézmények költséghatékony működtetése, fenntartása. Eltérőek az
önkormányzatok anyagi lehetőségei, változhat a finanszírozás, de együtt, közösen jobb
célokat lehet elérni. A Baki Hivatal a közös munkára kellően felkészült.
Dr. Sipos Ottó, polgármester: Örömmel vette a jegyző felvetését Zalatárnoknak a
Társulásból való esetleges kilépését illetően, hiszen az elmúlt fél évben is csupán ez a
TÁMOP projekt volt, ami Zalatárnokot a baki fenntartói körrel összekötötte.
Pálfi István, polgármester: Már tavaly októberben, a közös hivatal létrehozásakor felvetette
Bocfölde az óvodák jövőbeni együttműködési lehetőségét. A döntés során gazdasági
szempontokat is figyelembe kell venni, hiszen leggazdaságosabban közös intézmény keretein
belül tudjuk az óvodákat működtetni. Ha az intézményeket önállóan működtetnénk
szeptembertől, plusz embereket kellene felvenni a törvényi előírásoknak való megfelelés
érdekében. A plusz foglalkoztatás pedig a fejlesztések elől venné el a forrásokat. Kéri, hogy a
közös intézmény létrehozását támogassák a jelenlévők.
Mátyás László, polgármester: A beterjesztett anyagot átnézve, a lehetőségeket ismerve úgy
gondolja, hogy az egyedüli lehetőség és kivezető út a társulási forma. Örül, hogy az óvodák
szakmai önállósága megmarad, a társulásban részt vevő önkormányzatok saját szándékaik
szerint tudják óvodájukat fejleszteni. A csatári testület tárgyalta az előterjesztést, azt csak
támogatni tudják.
Gellén-Szabó Edina, települési képviselő: Az intézmény vezetője valamelyik óvoda
vezetője lenne, vagy függetlenített vezető?
Császár László, jegyző: Jelenleg augusztus 31-ig tartó megbízással rendelkezik az ÁMK
igazgatója. Ennek megfelelően hamarosan ki kell írni a vezetői megbízásra szóló nyílt
pályázatot, amelyen a jogszabályban előírt végzettségű pályázók indulhatnak. A jogszabályi
előírások alapján intézmény vezetői megbízást az kaphat, aki pedagógusi státusszal
rendelkezik az intézménynél, azaz a fenntartók döntése alapján a kinevezendő vezetőnek
közalkalmazotti óvodapedagógusi munkakörrel kell rendelkeznie. Amennyiben a jelenleg az
intézményegységeknél dolgozó óvónő kerülne megbízásra, akkor egyszerűbb a helyzet. A
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köznevelési törvény alapján az intézményvezető ellát kötelező órákat, óvodai foglalkozásokat
is, a szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezések szerint 10 óra a csoportban töltendő
időkeret. Az ÁMK-nál intézményvezető-helyettesi megbízást is szükséges adni, de annak
nincsen semmilyen akadálya, hogy valamelyik tagintézmény-vezető lássa el a helyettesi
feladatokat.
Boros István, települési képviselő: Az intézmény adott évi költségvetésének elfogadása
során járható út, ha a településen működő intézményegység előzetesen egyeztet a fenntartó
önkormányzattal, közösen meghatározzák az adott évi célokat, a közös költségeket pedig a
Baki Közös Hivatal közli a fenntartókkal, ez alapján lehet a teljesítendő adott évi
hozzájárulást megtervezni.
Pete Istvánné, települési képviselő: Az egységes intézmény azt feltételezi, hogy az
intézménynek egy SZMSZ-e, egy szakmai programja van minden egység tekintetében. A
szakmai munka az intézményvezető kezében van, a fenntartás, a dologi kiadások azok,
amelyek helyi döntést igényelnek.
Boros István, települési képviselő: A tagintézmény-vezetők felelőssége, dolga az, hogy
olyan szakmai programok állítsanak össze, amely minden óvoda egyedi sajátosságait felöleli.
Németh Dezső, települési képviselő: Az ÁMK-ban jelenleg bent van a baki Faluház
tevékenysége is. A jövőben ez hogyan működne?
Császár László, jegyző: Az ÁMK-ban a baki Faluház eddig is csak a felnőttképzési
tevékenység miatt volt benne, a tervezeti dokumentumok sem tartalmazzák feladat-ellátási
helyként a Faluházat. Azért sem lehet a Faluház bent az ÁMK-ban, mivel azt Bak az IKSZT
program keretében tartja fenn, IKSZT címmel pedig Bak önkormányzata rendelkezik. Emiatt
semmilyen anyagi, szervezeti, személyi kapcsolat nincs a Faluház és az ÁMK között.
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra, jegyző: Várható olyan kiadás az iskolai étkeztetésen
kívül, ami az ÁMK-ban jelenik meg?
Leitnerné Nagy Judit, pénzügyi előadó: A 2013. évi költségvetésben sincs ilyen tétel és
jövőben sem lesz.
Németh Antal, alpolgármester: Az egyes intézményi sajátosságokat kiegészítésként be lehet
építeni az egységes SZMSZ-be, így az egyes intézmények egyedi sajátosságai megmaradnak
a jövőben is.
Mázsa Ferenc, polgármester: Alapos a beterjesztett anyag, próbálja elemezni a döntési
helyzeteket. Leszögezi, hogy egyetért az alapvetésekkel. Több kényszerítő tényező miatt meg
kell próbálni a társulási formát. Az a kérdése, hogy mi lenne az átszervezés konkrét
menetrendje, időpontokat is tekintve. Tisztázni kell, hogy milyen határidők vannak, ezeket
lebontva kell ismerni. Tisztázni kell azt is, mennyi lehetőség van időben, hogy ezt a
koncepciót szakmailag is alátámasszuk. Az a véleménye, hogy egyértelműen kiviláglik, hogy
ezen a területen sincs plusz anyagi ösztönzés a társulásra vonatkozóan. Ez változhat, de nem
látszik ennek előjele. A Társulás jövőbeni megalapozottságát a szakmaiság tudná
alátámasztani. De nincs most olyan írásbeli előterjesztés, anyag, hogy mi a múlt, a jelen, a
jövő. Szép, hogy szakmailag működjenek együtt az intézmények, de volt-e, van-e elgondolás
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ezen a téren. Nem az anyagi, hanem szakmai érveket kell kidolgozni a Társulás érdekében.
Továbbra is leteszi a voksát amellett, hogy az intézményi önállóságot a jövőben is biztosítani
kell. Többször előfordult, hogy milyen tevékenység tartozik a kényszeredetten létrejött ÁMKba. A felnőttképzés nem működhet úgy, hogy ne merüljön fel a kötelezett önkormányzatok
között felosztandó költség. A fenntartási kötelezettség mindenképpen költséggel jár. A külön
megállapodásban rendezni kell, hogy a költségek hogyan oszlanak meg, annak ellenére, hogy
több ízben, több ülésen elhangzott a pályázatot megíró, elnyerő és megvalósítók részéről –
amely jegyzőkönyvben is rögzítésre került – hogy költségek nem merülnek fel a fenntartási
időszak alatt.
Császár László, jegyző: Ha a testületek most szándékukat fejezik ki a bővítés mellett, akkor
a köznevelési törvény szerinti egyeztetési, vélemény bekérési feladatokat el kell végezni. Ha
most a döntés megszületik, július elejei időpontot kellene megcélozni az egyeztetési feladatok
végrehajtásáig. Július elején kellene végleges döntést hozni az intézményi átszervezés
ügyében. Arra is figyelni kell, hogy a jelenlegi ÁMK igazgatói megbízás augusztus 31-ig áll
fenn, addig a pályáztatást is le kell bonyolítani. A mai napon kapott levelet a felnőttképzési
tevékenységgel kapcsolatban az ÁMK igazgatójától, melyet jelen jegyzőkönyv 2. számú
melléklete szerinti tartalommal ismertet.
Gáspár Lászlóné alpolgármester: Társulás esetén problémát jelenthet a jövőben, hogy egyes
pályázatokat az önkormányzatok önállóan nem nyújthatnának be, csak a Társulás. Mi van
akkor, ha adott pályázatnál a másik három település azt mondja, hogy neki az nem érdeke,
ezzel egyes lehetőségektől eleshetünk.
Boros István, települési képviselő: Reális probléma lehet a felvetés, de a gondot nem itt
látja. Inkább ott lehet probléma, ha adott pályázat benyújtása valamennyi egységnek
érdekében állna, de csak egy intézményre lehetne azt beadni. Szerződésben kell szabályozni
ezt a kérdést. Nem lenne jó, ha ezügyben a fenntartók egymásnak esnének.
Mázsa Ferenc, polgármester: Elviekben a pályázatokról a Társulási Tanács dönt. Le kell
szabályozni, hogy minden résztvevőnek megadasson a pályázati lehetőség, saját lehetőségei
szerint haladva. Sok apró lehetőség van, amit önállóan kellene megoldani. Ne 50-60 milliós,
hanem 5-10 milliós pályázatokban gondolkozzunk.
Császár László, jegyző: A tapasztalatok szerint az intézmény felújítására, fejlesztésre
vonatkozó ún. „BM-es” pályázatok címezettjei az önkormányzatok, amelyek a többi
fenntartótól függetlenül nem nyújthatók be, a gesztor településnek kell azt benyújtania, mint
az Bocfölde és Csatár esetében is élő példaként történt meg. Mivel Csatár kivételével
valamennyi Önkormányzat és az Intézmény gazdálkodási feladatait is a Baki Közös Hivatal
látja el, ez nem jelenthet problémát, de a csatári óvodai pályázatnál sem volt probléma a két
hivatal közötti együttműködés tekintetében. A szakmai pályázatok címzettjei általában az
intézmények, itt az egyes tagintézmény vezetők megfelelő együttműködésére lesz szükség.
Ezen együttműködéssel kapcsolatos véleményeket az intézményvezetők részéről kéri.
Goórné Mészáros Éva, óvodavezető: 2013. január 1-től működik önállóan a Bocföldei
Óvoda és Csatári tagintézménye, azt megelőzően az iskola tagintézménye volt, ezért nem
furcsa a tagintézményi megoldás. Évtizedek óta közös nevelési program szerint dolgoznak a
csatári óvodával, hasonló szakmai elvek alapján. Most négy óvoda programját kell
összefésülni, mert mindenhol jól bevált gyakorlatok alakultak ki. Nem idegen a Bak-Sárhida
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irány sem, jól ismerik egymást a kollégákkal, véleménye szerint a jövőben semmilyen gondot
nem fog okozni az együttműködés. A nagyobb intézményből szakmai előnyöket lehet
kovácsolni, nagyobb a rálátás, jobb lehetőségek adódnak a tapasztalatcserékre, jelentősebb
volumenű rendezvényeket lehet szervezni, a pályázati lehetőségek is kitágulnak. Az
intézményi sajátosságokat rögzíteni kell az SZMSZ-ben, pedagógiai programban. Véleménye
szerint a Társulás jól fog működni. Tudomása szerint a tagintézmények vezetőinek kinevezése
az ÁMK igazgató jogköre. Kérdése, hogy ez a jövőben hogyan történne?
Császár László, jegyző: A kinevezési jogkör gyakorlója az ÁMK igazgatója, de a tervezet
szerint a tagintézmény-vezető kinevezése csak az érintett önkormányzat képviselő-testülete
véleménye kikérését követően lehetséges. Ez is az egyes egységek önállósága, települési
érdekek érvényesítése felé tett lépés. A tagintézmény-vezető kinevezése a vonatkozó
jogszabályok szerint a vezetőre vonatkozó szabályok szerint történik.
Vizsiné Kalugyer Gyöngyi, ÁMK megbízott igazgató: 2013. január 1-től megbízott
igazgatója az ÁMK-nak. Nagy feladat ez a két csoportos baki óvoda vezetése mellett. Úgy
gondolja, hogy az elmúlt időszakban is megmaradt mind a baki, mind a sárhidai óvoda
szakmai önállósága, nem volt az intézményvezetők között vita. Időközben elkészültek a
házirendek, az intézmény SZMSZ-e, melyek a sárhidai tagintézmény sajátosságait is
tartalmazzák.
Takácsné Gál Andrea tagintézmény vezető: Várakozással tekintenek a jövő elé, a fenntartói
elképzeléseken múlik, milyen döntés születik.
Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra, jegyző: Ha a fenntartók a közös intézményről döntenek,
kell egy módosító okirat a baki intézmény vonatkozásában és július 31-ig egy megszüntető
okirat a bocföldei intézmény tekintetében. Május 31-ig kell dönteni a fenntartóknak az
előzetes szándékokról a köznevelési intézmények tekintetében, mivel ez átszervezésnek
minősül. A mostani döntést legfeljebb péntekig lehet módosítani. Az okiratok elfogadására
még van időnk, de az a kérése Csatár Önkormányzatának, hogy lehetőleg érdemben ne
változzon a jövőben az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás már ismert szövege,
érdemi változások abba már ne kerüljenek bele.
Mázsa Ferenc, polgármester: Meg kívánja jegyezni, hogy állandóan borsózik a háta a
határidőktől. Minimum egy hónappal el vagyunk maradva jelen esetben is. Érjünk el oda,
hogy adjunk a felkészülésre kellő időt. Most viszonylag kényszerhelyzetben vagyunk, nincs
sok mozgásterünk.
Farkas Tamás Attila, alpolgármester: Nem ismeri a helyzetet teljes mélységében, de
hiányérzete van. Nem ismert a jövőbeni gyermek és dolgozói létszám. Szeptember 1-től a
dolgozói létszámot a köznevelési törvény, a nyitvatartási időt pedig a gyermeklétszám
figyelembe vételével a szülői igények határozzák meg. Nem mindegy, hogy adott
intézménynél mennyi a gyermeklétszám. Pontosan ki kell számolni, hogyan áll fel az
intézmény, a nyitva tartást a szülői igényeknek megfelelően kell alakítani. A jövőt illetően
csak a közös működést látja járható útnak.
Császár László, jegyző: Bak és Sárhida esetén célszerű lenne a fent elhangzottak alapján
dönteni arról is, hogy Zalatárnok a Köznevelési és Közművelődési Társulásból közös
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megegyezéssel kiléphessen, illetve a társulni kívánó önkormányzatoknak erről szóló
szándéknyilatkozatot elfogadni.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képviselőtestülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
59/2013. számú határozat:
Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát,
hogy az óvodai köznevelési feladatot a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulásban működő Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
Általános Művelődési Központ keretein belül kívánja ellátni 2013.
augusztus 1. napjától. A képviselő-testület felkéri a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az intézményi átszervezéshez
szükséges feladatok előkészítésére.
A képviselő-testület egyidejűleg hozzájárul, hogy Zalatárnok község
Önkormányzata 2013. július 31. napjával a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulásból közös megegyezéssel kilépjen.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Molnár Károly polgármester,
Császár László, jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
34/2013. (V. 28.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi
szándékát, hogy az óvodai köznevelési feladatot a Baki Köznevelési
és Közművelődési Társulásban működő Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
Általános Művelődési Központ keretein belül kívánja ellátni 2013.
augusztus 1. napjától. A képviselő-testület felkéri a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az intézményi átszervezéshez
szükséges feladatok előkészítésére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
37/2013. (V. 28.) számú határozat:
Csatár község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát,
hogy az óvodai köznevelési feladatot a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulásban működő Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
Általános Művelődési Központ keretein belül kívánja ellátni 2013.
augusztus 1. napjától. A képviselő-testület felkéri a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az intézményi átszervezéshez
szükséges feladatok előkészítésére.
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Határidő: folyamatos.
Felelős: Császár László, jegyző.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Zalatárnok község Önkormányzati
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
40/2013. (V. 28.) számú képviselő-testületi határozat:
Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi
szándékát, hogy 2013. július 31. napjával közös megegyezéssel ki
kíván lépni a Baki Köznevelési és Közművelődési Társulásból.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Dr. Sipos Ottó polgármester,
(3 igen szavazattal 0 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül.)
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Sárhida község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
41/2013. (V. 28.) számú határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi szándékát,
hogy az óvodai köznevelési feladatot a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulásban működő Göcsej Kapuja Bak Óvoda és
Általános Művelődési Központ keretein belül kívánja ellátni 2013.
augusztus 1. napjától. A képviselő-testület felkéri a Baki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét az intézményi átszervezéshez
szükséges feladatok előkészítésére.
A képviselő-testület egyidejűleg hozzájárul, hogy Zalatárnok község
Önkormányzata 2013. július 31. napjával a Baki Köznevelési és
Közművelődési Társulásból közös megegyezéssel kilépjen.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc polgármester,
Császár László, jegyző.

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra, jegyző: Javasolja, hogy Bocfölde és Csatár községek
Önkormányzatai hozzák meg döntésüket a Bocföldei Óvoda megszüntetése tárgyában.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bocfölde község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
35/2013. (V. 28.) számú határozat:
Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. július 31.
napjával meg kívánja szüntetni a Bocföldei Óvoda elnevezésű
önállóan működő intézményét. Az intézmény megszüntetése
tárgyában jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalmú
megszüntető okiratot adja ki.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Pálfi István, polgármester.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Csatár község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
38 /2013. (V. 28.) számú határozat:
Csatár község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. július 31.
napjával meg kívánja szüntetni a Bocföldei Óvoda elnevezésű
önállóan működő intézményét. Az intézmény megszüntetése
tárgyában jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalmú
megszüntető okiratot adja ki.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Mátyás László, polgármester.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a
polgármesterek a képviselő-testületek nyílt ülését 1855 órakor bezárták.

k.m.f.

Molnár Károly
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polgármester
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polgármester
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jegyző
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