
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 10-én 1500 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak:

Az 5  fős képviselő-testületből 5 fő:
Németh Károly polgármester
Dr. Orbán Sándor alpolgármester
Fejes Ákos képviselő

Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő
Jelen van továbbá:
Leitner Pál körjegyző

A polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  a  jelenléti  ív  alapján  megállapítja,  hogy  a  testület 
határozatképes, így az ülést megnyitja. Megkérdezi, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban. 
Más  javaslat  nem volt,  így szavazásra  tette  fel  a  napirend  elfogadását.  A testület  a  napirendet 
egyhangúlag elfogadta, mely a következő:

1. A Közös Fenntartású körzeti Általános iskola Pápateszér állami fenntartásba 
adásához szükséges határozatok elfogadása

1. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról; hogy Pápateszér Önkormányzata az iskolát 
teljesen állami fenntartásba kívánja adni, ehhez azonban bakonytamási hozzájárulása is szükséges, 
tekintettel a társulásra és az épületekben lévő tulajdonjogra. Ismerteti a határozati javaslatokat, majd 
kéri  a  testületet,  hogy akinek  hozzászólása  van,  az  tegye  meg.  Hozzászólás   nem volt,  így  a 
polgármester szavazásra tette fel a javaslatok elfogadását.

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

93/2012. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pápateszér 
Község  Polgármesterét,  hogy  a  Közös  Fenntartású  Körzeti  Általános  Iskola  
Pápateszér állami fenntartásba- és működtetésbe adása céljából a Megállapodást (a 
köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-
átvételről,  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó  létszám  átadásról,  valamint  a  
feladatellátásához  kapcsolódó  vagyonelemek,  jogok  és  kötelezettségek  
megosztásáról) aláírja. 
 Felkéri a Polgármestert, hogy erről Pápateszér Község Polgármesterét értesítse. 
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A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

94/2012. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási
Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 
Körzeti Általános Iskola Pápateszér fenntartására és működtetésére 1999. március 
25. napjával létrejött Oktatási-nevelési feladatokat ellátó intézményi társulást - az 
intézmény 2013. január 1-jétől állami fenntartásba és működtetésbe adása miatt - 
2012. december 31. napjával megszünteti. 

 

A testület 5 fő igen szavazattal egyhangúlag meghozta következő határozatát:

95/2012. (XII.10.) sz. képviselő-testületi határozat – Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Pápateszér 
Község Polgármesterét, hogy a Közös Fenntartású Körzeti Általános Iskola 
Pápateszér állami fenntartásba- és működtetésbe adása során a Pápateszér, 482. hrsz-
ú, Ady u. 3. sz. alatti  újonnan (1985-ben és 1989-ben) épült közös tulajdonú 
(Pápateszér 52 %, Bakonytamási 32 %, Bakonyszentiván 11 %, Bakonyság 5 %) 
épületvagyonnal rendelkezzék. 

Felkéri a Polgármestert, hogy erről Pápateszér Község Polgármesterét értesítse. 

 

Több hozzászólás nem volt, így Németh Károly polgármester 1515 órakor az ülést bezárta.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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