Képviselő-testület
Szigliget
Jegyzőkönyv

Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 15-én
12.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal (Szigliget, Kossuth u. 54.)

Jelen vannak:
Szabó Tibor alpolgármester
Dr. Karasszon Diana képviselő
Szalainé Bárány Éva képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Takács Nóra aljegyző
Igazoltan távol vannak:
Balassa Balázs polgármester
Káli Magdolna képviselő
Szabó Tibor alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, aljegyzőnőt.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Javasolom, hogy a meghívó
szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
A Képviselő-testület a napirendi javaslatot 3 igen szavazattal elfogadta.
A megtárgyalt napirend
1. Közoktatási intézmény (Szigligeti Általános Iskola) működtetésével kapcsolatos
nyilatkozat
Vegyes ügyek
Képviselői bejelentések
1.
Közoktatási intézmény (Szigligeti Általános Iskola) működtetésével kapcsolatos
nyilatkozat
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szabó Tibor alpolgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri a képviselőket,
mondják el véleményüket, észrevételeiket.
Szalainé Bárány Éva képviselő: Egyetért a határozatban foglaltakkal, vállalják továbbra is
az iskola működtetését.
Szabó Tibor alpolgármester: Kérdezi van-e további kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs
hozzászólás, javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadja el a testület. 3 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a javaslatot elfogadta a testület.
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71/2015. (VI.15.) Kt.
határozatot
1. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat illetékességi
területén, és az Önkormányzat tulajdonában lévő
épületben működő, az állami intézményfenntartó
központ fenntartásában lévő köznevelési intézménye
(Szigligeti Általános Iskola, 8264 Szigliget, Kossuth u.
53. OM azonosító: 037120) vonatkozásában a
működtetői feladatok ellátását a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 76. § (4) bekezdés b)
pontja értelmében a helyi önkormányzati képviselők
választását követő év szeptember 1-jétől továbbra is
vállalja.
2. Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.
Határidő:

2015. június 15.

Felelős:

alpolgármester

Több tárgy nem lévén az alpolgármester az ülést 12.15 órakor bezárta.

Kmf.

Szabó Tibor
alpolgármester

Lutár Mária
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős a képviselő-testületi ülésen jelenlévő aljegyző:

dr. Takács Nóra
aljegyző
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