
Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 28-án 1300 órai 
kezdettel megtartott rendkívüli ülésről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak:

Az 5  fős képviselő-testületből 4 fő:
Németh Károly polgármester
Fejes Ákos képviselő
Kiss Tibor képviselő
Lakatos Zoltán képviselő

Jelen van továbbá:
Leitner Pál körjegyző
Bácsi Attiláné köztisztviselő
Ihász Csabáné köztisztviselő

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. Sokorópátkai iskola állami fenntartásba adásával kapcsolatos határozatok meghozatala

1. napirendi pont

A polgármester tájékoztatja a megjelenteket hogy a sokorópátkai iskola is állami fenntartásba kerül 
átadásra, valamint ezzel kapcsolatban a társulási megállapodás és  az alapító okirat módosításáról 
kell határozni. Ismerteti a sokorópátkai javaslatot.

 Hozzászólás nem volt, így szavazásra teszi fel a határozatok elfogadását.

 A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

108/2012.(XII.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Sokorópátka 
Község Polgármesterét, hogy a Sokorópátka, Gic és Bakonytamási Községi Önkormányzat 
Általános  Iskolai  és  Egységes  Óvodai–Bölcsődei  Nevelési  Intézményfenntartó  Társulás 
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 Sokorópátka Község Polgármesterét értesítse. 

 A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:
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Bakonytamási Község Önkormányzat Képviselő-testülete

109/2012.(XII.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

Bakonytamási  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Sokorópátka,  Gic  és 
Bakonytamási  Községi  Önkormányzat  Általános Iskolai  és  Egységes  Óvodai–Bölcsődei 
Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodását megtárgyalta és elfogadta 
azzal, hogy a létrejövő Egységes Óvoda-Bölcsőde, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Általános Művelődési Központ Sokorópátka elnevezésű társulásban nem vesz részt.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Sokorópátka Község Polgármesterét értesítse. 

 A testület 4 fő igen szavazattal meghozta következő határozatát:

110/2012.(XII.28.) számú képviselő-testületi határozat - Bakonytamási

Bakonytamási Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sokorópátka, Gic és Községi 
Önkormányzataival  közösen fenntartott   Általános Iskola,   Egységes  Óvodai–Bölcsőde, 
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Általános Művelődési Központ alapító okiratának 
az általános iskola 2013. január 1-től állami fenntartásba és működtetésbe  kerülése miatt 
szükséges módosítását megtárgyalta és a módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt 
okiratot elfogadta.
Felkéri a Polgármestert, hogy erről Sokorópátka Község Polgármesterét értesítse. 

  Több hozzászólás  nem volt,  így Németh  Károly polgármester  1320 órakor  a  rendkívüli  ülést 
bezárta.

kmf.

Németh Károly Leitner Pál
polgármester körjegyző
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