Pér Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
1938-1/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Pér Község Önkormányzata 2012. november 14.-én (szerda) 16 órakor megtartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésén.
Helye: Polgármesteri Hivatal
Jelen vannak:

Herold Ádám polgármester
Kolonics Erzsébet alpolgármester
Szelecz László
ifj. Biliczki József
Szollinger János
Csendes Gábor
Csordás Gábor települési képviselők
Dr. Slánicz Katalin körjegyző
Horváth Frigyesné jegyzőkönyvvezető

Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, írásos meghívó kiküldésére nem került
sor, a képviselők személyesen, illetve telefon útján lettek meghívva.

Napirendi javaslat:
1. Tájékoztató az Öveges József általános iskola – köznevelési intézmény – 2013.
január 1. napjától történő működtetéséről.
Előadó: Herold Ádám polgármester

Kéri a képviselő-testületet, hogy kézfeltartással fogadja el a napirendi javaslatot!
A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadja a napirendi javaslatot.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Herold Ádám:
Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták. Ismerteti,
hogy a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú önkormányzatoknak az állami
intézményfenntartó központ által átvett köznevelési intézményekkel kapcsolatban nincs
működtetési kötelezettsége, de 2013. január 01-jétől vállalhatja azt. A 3000 főt meg nem
haladó lakosságszámú települési önkormányzatnak, így Pér Község Önkormányzatának abban
az esetben kell nyilatkoznia, ha át kívánja vállalni az államtól a működtetést. Kéri az
előterjesztett határozati javaslat elfogadását.
A Képviselő-testület tagjai egyetértettek a polgármester javaslatával.
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A polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozza.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2012. (XI.14.) határozata
Pér község Önkormányzata Képviselő-testülete az Öveges József Általános
Iskola, mint –köznevelési intézmény- 2013. január 01. napjától történő
működtetéséről szóló előterjesztésben ismertetett jogszabályi rendelkezéseket
megismerte azokat tudomásul veszi.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 01. napjától – saját
forrásai terhére – nem tudja vállalni az Öveges József Általános Iskola
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való
gondoskodást.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy – függetlenül attól, hogy 2013. január 1. napjától nem gyakorol fenntartói
jogokat és nem terhelik kötelezettségek az Öveges József általános iskola felett –
gazdasági erejéhez mérten a jövőben is támogatja a település iskolájának
működését.
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is elkötelezett a település
iskolájának az Öveges József általános Iskolának a fejlesztése mellett.
Felelős: Herold Ádám
Határidő: azonnal
Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 1630 órakor
bezárta a képviselő-testületi ülést.

k. m. f.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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