Kóny Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
9144 Kóny, Rákóczi u. 30.
Tel.: 96/280-140.
Szám: 1-14/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 15-én, 17 órakor
az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Aller Imre polgármester
Horváth István képviselő
Kiss Miklósné képviselő
Rasztovich András képviselő
Tóth Zsuzsanna képviselő
Tuba Csilla képviselő
Némethné Hajzer Marietta körjegyző
a csatolt jelenléti ív szerint

Igazoltan távol:

Szalánczy Zsolt képviselő

Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet
a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el.
Napirend:
1. A Deák Ferenc Általános Iskola és AMI működtetésének államtól való átvállalásával
kapcsolatos döntés
Előadó: Aller Imre polgármester
2. 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Aller Imre polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve/
3. Markotabödöge község önkormányzatának közös hivatal létrehozására vonatkozó
kezdeményezésének megtárgyalása
Előadó: Aller Imre polgármester
4. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Aller Imre polgármester
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Napirendek tárgyalása:

1.

A Deák Ferenc Általános Iskola és AMI működtetésének államtól való átvállalásával
kapcsolatos döntés
Előadó: Aller Imre polgármester

Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy érdeklődött az iskolák átadásával kapcsolatban.
A 3000 fő alatti települések esetén az iskola működtetésének az államtól való átvállalásáról
november 15-ig kell döntenie a képviselő-testületeknek. Úgy gondolja, hogy községünk
esetében előző szándéknyilatkozatunkkal ellentétben a továbbra is bizonytalan pénzügyi
kilátások ismeretében nem javasolt az önkormányzatnak működtetésre visszaszerződni az
iskolát. Nincs abban a helyzetben önkormányzatunk, hogy a finanszírozást teljes egészében
saját forrása terhére vállalni tudja. Az ingatlan tulajdonjoga az önkormányzaté marad, a
fenntartás, működtetés pedig állami feladat, éppen úgy mint a szakmai irányítás és a dolgozók
bérének, járandóságainak fizetése. Az állásponton 2 évente lehet változtatni.
A Deák Ferenc Általános Iskola és AMI működtetésének államtól való átvállalását nem
javasolja, ezért egyben kezdeményezi a működtetés vállalásáról szóló szándéknyilatkozat
visszavonását is.
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
76/2012.(XI.15.) HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 97.§. (24) bekezdés a) pontja alapján a
64/2012.(IX.11.)
határozattal
meghozott
szándéknyilatkozatát visszavonja és nem vállalja az
önkormányzat illetékességi területén lévő, saját
tulajdonában álló valamennyi (Deák Ferenc Általános
Iskola és AMI), az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott, köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését.
Hi: azonnal
Fe: Aller Imre polgármester

2. A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Aller Imre polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve/
Aller Imre elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete elkészítette
önkormányzatunk 2013. évi ellenőrzési tervét. Mivel a társulás 2013. január 1-től megszűnik,
még nem tudjuk, hogy a belső ellenőrzésre milyen formában kerül majd sor, de az ellenőrzési
tervet akkor is el kell fogadni.
Javasolja az ellenőrzési terv előterjesztés szerinti elfogadását.
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Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
77/2012.(XI.15.) sz. HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2013. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVÉT az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
A Képviselő-testület megbízza a körjegyzőt, hogy az
ellenőrzési tervet jóváhagyólag írja alá
Hi: 2012. november 25.
Fe: Némethné Hajzer Marietta körjegyző
3. Markotabödöge község önkormányzatának közös hivatal létrehozására vonatkozó
kezdeményezésének megtárgyalása
Előadó: Aller Imre polgármester
Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, Markotabödöge Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete kezdeményezte, hogy 2013. január 1-től közös hivatalt hozzon létre Kóny
Község Önkormányzatával. 2013. január 1-től Győrsövényház Község Önkormányzatával a
körjegyzőség megszűnik Győrsövényház Győri járáshoz kerülésével. Úgy gondolja, hogy
Markotabödögével közös hivatal létrehozásának semmi akadálya nincs.
Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
78/2012.(XI.15.) HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2013. január 1-től Markotabödöge
Község Önkormányzatával közös önkormányzati hivatalt
hoz létre.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közös
önkormányzati hivatal kialakításával és a létrehozásáról
szóló
megállapodás
előkészítésével
kapcsolatban
tárgyalásokat
folytasson
Markotabödöge
Község
Polgármesterével, majd azt terjessze a képviselő-testület
elé.
Hi: azonnal
Fe: Aller Imre polgármester

4. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: Aller Imre polgármester
Aller Imre elmondja, hogy a gyermekjóléti szolgálat területi irodáinak címében több
település esetén is változás következett be, ezért a működési engedély módosítása szükségessé
vált. A területi irodák címét a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
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Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, ezért a változások miatt módosítása
szükséges.
Javasolja az SZMSZ elmondottak szerinti módosítását.

Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi
határozatot:
79/2012.(XI.15.) HATÁROZAT
Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek
megfelelően módosítja.
Hi: azonnal
Fe: Aller Imre polgármester

Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülést 18 óra 30 perckor bezárja.

Kmf.

Némethné Hajzer Marietta
körjegyző

Aller Imre
polgármester
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