
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. január 3-án a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli 
ülésén. 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége 
 
Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné 
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékjártó Tibor, Kovács Károly, Némethné Gerecs Judit 
k é p v i s e l ő k,  
Dr. Bartók László jegyző,  
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdasági vezető, Lévainé Rajki Orsolya 
igazgatási csoportvezető 
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó 
 
Szöllősi József polgármester úr köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket. 
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen 
van 7 fő. 
A törvényes feltételek biztosítottak, az ülést megnyitja. 
 
Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata plusz napirendi pont felvételére.  
 
Nincs. 
 
Kéri, kézfeltartással jelezze, aki a kiküldött napirendi pont megvitatásával egyetért. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi 
sorrendben tárgyalja meg a napirendet: 
 
 
A soron kívüli ülés napirendje: 
 

1. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
Okiratának módosítása 
Előadó: Szöllősi József polgármester 

 
 
Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Decemberben is tartottunk soron kívüli ülést, 
ezen az ülésen tárgyaltuk az alapító okiratok módosítását, azonban az ünnepek közötti 
munkanapokon kaptunk egy felhívást, mely szerint az alapító okirat tartalmában hiányosságok 
vannak. Bővebb felvilágosításra felkérem gazdaságvezető asszonyt. 
 
 
Szekeres Edit: Az alapító okiratok módosítására vonatkozóan iránymutatást kaptunk a 
kormányhivataltól és az iránymutatás alapján készítettem el az alapító okiratokat. Azonban az 
államkincstár szerint ez nem megfelelő, új intézményt nem hozhatunk létre, a fő intézmény az 
óvoda lesz, a névváltoztatásra viszont lehetőséget kaptunk. Az OM azonosítót az új alapító 
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okirat alapján igényli az államkincstár és bízom abban, hogy a beterjesztett alapító okirat 
tartalma már megfelelő lesz.  
 
Némethné Gerecs Judit: El kell mondanom, hogy nem tartom szerencsés dolognak ezt a 
megoldást, hiszen az általános iskolánk a központi rendszerben úgy szerepel, hogy Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda. Ezzel szemben a fő intézmény az óvoda, 
az általános iskola válik ki, de a jogszabály ellen nem tudunk mit tenni. Sajnos eléggé 
beláthatatlan még a jövő az iskolák számára is, hiszen sok kérdésre még a jogszabály alkotók 
sem tudják a választ, de nekünk tanítani és működni kell. 
 
Szöllősi József: Egyetértek az előbbi gondolatmenettel, de tesszük, amit előírnak. Van-e még 
kérdés, vélemény? 
 
Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a határozati javaslattal. 
 
7 fő igen szavazat 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

1/2013. (I. 03.) határozata 
 
 

a 60/2012.(XI.29.) számú képviselő-testületi határozat módosítására 
 

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda  
Alapító Okiratának módosításáról 

 
 

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, a köznevelési feladatokat ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, az 
Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, valamint a 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján, a többcélú 
költségvetési szervből az általános iskola állami feladat ellátásba kerülése miatt, a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. számú 
melléklete szerinti módosítással hagyja jóvá. 
Az alapító okiratban az önkormányzati fenntartású óvodai nevelés adatai maradnak, az 
általános iskolára vonatkozó adatok törlésre kerülnek. Az egysége szerkezetű alapító okirat a 
határozat 2. számú melléklete. 
 
 
Hatályba lépés dátuma: 2013. január 1. 
Ezzel egyidejűleg a 71/2012. (XII. 12.) számú és a 72/2012. (XII. 12.) számú képviselő-
testületi határozat hatályát veszti. 
 
Felelős: Szöllősi József polgármester 
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Szöllősi József: Soron kívüli ülésünk napirendi pontjának megvitatásával végeztünk, 
mindenkinek megköszönöm a megjelenést, ülésünket bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 
 Szöllősi József      Dr. Bartók László 
  polgármester        jegyző 
 


