
J E G Y Z Ő K Ö NY V 

 

 

Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 

7. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak:  Fedor Attila                                  polgármester 

   Tóth Gellért                                             alpolgármester 

                                 Gór Gyula képviselő 

                                 Ifj. Tóbiás György                                   képviselő  

             Tóth János                                                képviselő 

 

 

Tanácskozási joggal van jelen: 

   Hornyákné Szilasi Melinda   körjegyző 
   Gór Gyuláné               jegyzőkönyvvezető 

                                  

Fedor Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés 

határozatképes, mivel mind az 5 képviselő megjelent. Javasolja a képviselőtestületnek, 

hogy a napirendi pontokat a meghívóban kiküldöttek szerint tárgyalja. A 

képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és a napirendi pontokat az 

alábbiak szerint tárgyalja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Köznevelési alapfeladatokat biztosító intézmények feladatellátásával   

kapcsolatos megbeszélés. 

      Előadó: polgármester 

 
2./ Indítványok, javaslatok. 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont tárgyalása:  

 

    Köznevelési alapfeladatokat biztosító intézmények feladatellátásával   

    kapcsolatos megbeszélés. 

    Előadó: polgármester 

 

Fedor Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2013. január 01. 

napjától az eddig önkormányzati fenntartású iskolák, állami kezelésbe kerülnek. A 

2011. évi CXC. Törvény97 §. (24) bekezdésében az önkormányzatoknak 2012. 

szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kell tenni az állami intézményfenntartó 
központnak és 2012. október 30-ig pedig döntenie kell az önkormányzatnak arról, 

hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári 



évben kezdődő tanévtől a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a 

működtetést az államtól képes átvállalni. Ismerteti a 76 §-ban leírt kötelezettségeket. 

Elmondja, hogy Edelény Város Önkormányzata tárgyalást folytatott az érintett 

települések polgármestereivel, ahol tájékoztatást kaptak arról, hogy 2013. január 1. 

napjától mennyi összeget kellene fedezni az önkormányzatoknak tanulónként. 

Ládbesenyő Község Önkormányzata anyagi helyzetére tekintettel ezt nem tudja 

vállalni.  

 

Tóth Gellért alpolgármester: Az ismertetett nemzeti köznevelésről szóló törvény 

ismeretében egyetért a polgármesterrel és úgy gondolja, hogy Ládbesenyő 

önkormányzata nincs olyan anyagi helyzetben, hogy vállalni tudja a működtetéshez 

való hozzájárulást.   

 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 „igen” szavazattal, 

egyhangúlag az alábbi elutasító határozatot hozta: 
 

 

                                       Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

                                       93/2012.(IX.07.) HATÁROZATA 

                                       Ládbesenyő Község Képviselő-testülete az önkormányzat  

                                       illetékességi területén – az állami intézményfenntartó központ  

                                       által fenntartott – köznevelési alapfeladatokat biztosító  

                                       intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon  

                                       Nkt. 76. §. – a szerinti működtetéséhez való hozzájárulást a  

                                       97. §. (24) bekezdésében foglaltak alapján nem vállalja. 

 

                                       Határidő:     2012. október 30. 

 

                                       Felelős:         polgármester 
 

 

2./ napirendi pont tárgyalása: 

 

     Indítványok, javaslatok. 

 

Fedor Attila polgármester, mivel indítvány, javaslat nem hangzott el, megköszönte a 

jelenlévőknek a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

K.m.f.t. 

 

 

        Fedor Attila                                                         Hornyákné Szilasi Melinda   

        Polgármester                                                                      Körjegyző       
 
 


