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Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve

Az ülés időpontja: 2013. április 11.

Hozott határozatok tárgya:

1./

A Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata
24/2013.(III.12.) számú határozat visszavonása

módosításáról

szóló

2

J E G Y ZŐ K Ö N Y V

Készült: Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 11. napján megtartott rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Vadászi Béla polgármester
Ádám Gyula alpolgármester, Lakatos Gábor, Zsigmondné
Kiss Andrea települési képviselők

Igazoltan távol van:

Horváth Szilveszter, Káló Norbert és Novák László
Zsolt települési képviselő

Tanácskozási joggal van jelen:

dr. Kernóczi Zsuzsanna jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Sallainé Zagraj Judit

V a d á s z i Béla polgármester köszönti a megjelent képviselőket, majd
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő
képviselőből jelen van 4 fő, a határozatképesség fennáll. Ezt követően javasolja
a napirendi pont elfogadását, valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek Ádám Gyula
és Lakatos Gábor települési képviselőket. Javaslatait szavazásra bocsátja.
A képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőivel egyetértenek és a napirendet az alábbiak szerint
fogadják el:

N A P I R E N D:
1./

Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata módosításáról szóló határozat
visszavonása
Előadó: jegyző
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I.

N A P I R E N D:

Szendrőládi Óvoda Alapító Okirata módosításáról szóló határozat
visszavonása
Előadó: jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.)

V a d á s z i Béla polgármester a napirendi ponthoz tájékoztatásul elmondja,
tekintettel arra, hogy a soron következő képviselő-testületi ülés tervezett dátuma
2013. április 23. ezért ennek a napirendi pontnak a tárgyalására is, mint az az
előterjesztésben is szerepel ott került volna sor. Ugyanakkor a mai napon derült
ki az, hogy a zárszámadás írásos anyaga nem készül el időben, így ezt a tervezett
dátumot tartani nem tudjuk, a soron következő ülés elhalasztásra kerül április
29, vagy 30. napjára, ami már a jelen napirendi pont határideje tekintetében
késő. Így miután most van a Szociális bizottság ülése, ezért került sor a
rendkívüli ülés összehívására ilyen gyorsan.
A napirend részletes ismertetéséhez átadja szót a jegyző részére.
Dr. K e r n ó c z i Zsuzsanna jegyző ismereti a jelenlévőkkel, hogy mint arról
az előző ülésen szó esett az óvoda is alkalmazhat közmunkásokat, de az alapító
okiratukban a szakfeladatok között nem szerepelt a közfoglalkoztatás. Fentiek
következtében a Magyar Államkincstár által nem tudták a dolgozókat
regisztrálni, ezért került az Alapító Okirat módosításra ezen szakfeladatok
tekintetében. Ugyanakkor a jogszabály nem engedi tanítási évben az alapító
okirat módosítását, ezért az erre vonatkozóan hozott 24/2013.(III.12.) számú
képviselő-testületi határozatot vissza kell vonni. Továbbá a Magyar
Államkincstárral telefonon és írásban történt egyeztetéseket követően végül is
sikerült a dolgozók regisztrálása, az alapító okirat módosítására pedig majd a
szorgalmi időszak végén kerül sor.
Tekintettel arra, hogy a Magyar
Államkincstár felé az Alapító Okira módosítása megküldésre került, ezért a
visszavonó határozatot is megkell küldeni, amire a MÁK levelének
kézhezvételétől számítva 20 napja van a Hivatalnak és ha a képviselő-testületi
ülés összehívására csak április végén kerül sor, az már a megadott határidőből
történő kicsúszást eredményezné, s mint azt a polgármester úr is már említette,
ezért kellett az ülést soron kívül összehívni.
V a d á s z i Béla polgármester az elhangzottak alapján javasolja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. Javaslatát szavazásra
bocsátja.

4

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Szendrőlád
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének 25/2013. (IV. XI.) számú határozata
Tárgy: A
Szendrőládi Óvoda Alapító
Okirata
módosításáról szóló 24/2013.(111.12.) számú határozat
visszavonása
Szendrőlád Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Szendrőládi Óvoda Alapító
Okirata módosításáról szóló 24/2013.(111.12.) számú
képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Szendrőlád Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt a határozatát
visszavonásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester,jegyző
Határidő: azonnal

Miután ehhez a napirendi ponthoz több hozzászólás nincs a polgármester a
képviselő-testületi ülést bezárja.

K.m.f.

