
LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 41-19/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2012.  december  07-ei 
(péntek) 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Lesencetomaj, Művelődési Ház

Az ülésen megjelentek: 
Tóth Csaba polgármester
Nagy Károly alpolgármester,
Dr. Benedek Ádám képviselő,
Varjúné Fodor Edit képviselő,
Orbán Kálmán képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: Bálintné Riba Ilona megbízott körjegyző
Lakatos Adrienn költségvetési és pénzügyi ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Pappné Enyingi Anikó számviteli ügyintéző

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 21. §-a alapján szabályszerűen 
került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 5 képviselő 
jelen van , így az ülés határozatképes, a képviselő-testület ülését megnyitja. 
Javaslatot tett az ülés napirendjére

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az alábbiak  
szerint állapította meg a napirendet:

N A P I R E N D E K:

1. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola átadás-átvétele

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 

1. Lesence Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola átadás-átvétele
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
(Szóbeli előterjesztés.)

Tóth  Csaba  polgármester:  Elmondta,  hogy  a  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási 
Tanácsának ülésén már szó volt róla, hogy Tapolca Tankerület tankerületi igazgatója megkereste a fenntartó  
önkormányzatokat,  hogy  az  iskola  átadás-átvételével  kapcsolatos  megállapodásokat  nézzék  át  és  azt 
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december 10-ig küldjék meg részére. A megállapodás aláírását meg kell, hogy előzze a Társulási Tanács és  
a képviselő-testületek ülése, melyen felhatalmazzák a Társulási Tanács elnökét, illetve a polgármestert a  
megállapodás aláírására. Az Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanács már meghozta határozatát.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

151/2012. (XII.07.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

1. Lesenceistvánd Község Önkormányzata  Kép-
viselő-testülete  a  köznevelési  feladatot  ellátó egyes  önkor-
mányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételé-
ről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján megállapo-
dást köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, az er-
ről szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti  for-
mában és tartalommal elfogadja.

2. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intéz-
mény  átadás-átvételről,  a  feladatellátáshoz  kapcsolódó  lét-
szám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek,  jogok és  kötelezettségek megosztásáról  szóló 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester,

megbízott körjegyző

További kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester több napirend hiányában a képviselő-
testület ülését 18 perckor bezárta. 

K. m. f.

Tóth Csaba Bálintné Riba Ilona
     polgármester       megbízott körjegyző
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