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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE
JEGYZİKÖNYV
Készült: a képviselı-testület 2012. május 2-án 15 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Patkós Zsolt polgármester
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Mucsi László
Rácz Izabella képviselık
Vincze Jánosné jegyzı
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Patkós Zsolt polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fı
képviselıbıl 4 fı jelen van, Csertı István, Nyerges Zoltán és Tóth Mátyás képviselık
bejelentették távolmaradásukat az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítınek Rácz Izabella és Varga Ferencné képviselıket javasolta.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzıkönyv hitelesítık
személyét.
Patkós Zsolt polgármester
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. A meghívóban szereplı napirend megtárgyalását
javasolta. Más javaslat nem hangzott el.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés közoktatási intézmény Református Egyház fenntartásába adásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
Patkós Zsolt polgármester
Intézmény átalakítására május 31-ig van lehetıség. Amennyiben a Katolikus Egyház nem
veszi át a közoktatási intézményünket, tárgyalásokat folytatna a Református Egyházzal.
Ehhez kérte a képviselı-testület véleményét, támogatását.
Varga Ferencné alpolgármester
Támogatta, hogy a közoktatási intézményt a Református Egyház átvegye.
Besesek Béla alpolgármester
Támogatta a közoktatási intézmény Református Egyháznak történı átadását.
Mucsi László képviselı
Támogatta az átadást.
Rácz Izabella képviselı
Támogatta a fenntartó váltást.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra tette fel, hogy a közoktatási
intézmény a Református Egyház fenntartásába kerüljön.
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A képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
45/2012.(V.02.) ÖH. sz. hat.
Gy. Szabó Béla Általános Iskola és Óvoda
közoktatási intézmény fenntartó váltásáról
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja, hogy a Gy. Szabó Béla
Általános Iskola és Óvoda a 2012/2013. tanévtıl Magyarországi Református Egyház
fenntartásába kerüljön.
2. A közoktatási feladatellátás megvalósítása érdekében - a feladatellátás idıszakára - az
Egyház számára térítés nélkül biztosítja a szükséges ingó és ingatlan vagyont.
3. A Képviselı-testület a hosszú távú együttmőködés érdekében vállalja, hogy 2012-ben
megvalósítja az iskola energiaracionalizálásra benyújtott sikeres pályázatát és biztosítja a
pályázat megvalósításához szükséges önrészt.
4. A Képviselı-testület vállalja továbbá, hogy a közoktatási intézmény mőködési, fenntartási
költségeihez hozzájárul, biztosítja az alap és kiegészítı normatíván valamint a saját
bevételeken kívüli kiadások fedezetét mindenkori költségvetésében.
5. A közoktatási feladatellátás biztosítása érdekében az Egyházzal feladat-ellátási
megállapodást köt. A megállapodás elıkészítésére valamint a szükséges egyeztetések
lefolytatására felhatalmazza a polgármestert.
Határidı: 2012. május 31.
Felelıs: Patkós Zsolt – polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester 16 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Patkós Zsolt
polgármester

Vincze Jánosné
jegyzı

Rácz Izabella
jkv. hitelesítı

Varga Ferencné
jkv. hitelesítı
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