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Jegyzőkönyv
Készütt Taszár Közsé,gi önkormányzat Képviselő_testületének 2015. május 7-én 11.00
órától megtartott NIYíLT rendkívüli testületi üléséről a Taszár Községi önkormányzat
tanácstermében (Taszár, Lakótelep 8.)

lg!rynak

Pataki Sándor polgármester
Balog László alpolgáLrmester
Faludyné Kiss Szilvia képviselő
Koppiny Zoltán Miklós kepüselő
Varjas Béla József kepviselő

Az ülésen nem ielent mee: Erjábeczné Dobák Melinda kepviselő
Szabóné Csonka Nóra kepviselő

Meghívottként ielen van: Keszthelyi Tibomé jegyző, jegyzőkönywezető

Pataki Sándor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítj a,hogy a7 képüselőből
ftí jelen van, aziléshatírozatkepes és azt megrrltja.
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Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra. Felveti, hogy a kikiildött meghívóban
szereplő 2. sz. napirendi pontról ne tárgyaljanak a mai ülésen.

Javasolja, hogy a kepviselő_testiilet a kikiildött meghívóban szereplő napirerrdi pontokat
módosítva az alábbiak szerint fogadja el:
Határozati javas|at:
1. Jeryzőkönyv-hitelesítők negválasztása
Előadó: Pataki Sándor polgrármester
Előterj esztés módja: szóbeli
A nyári ryermekétkeztetés támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Pataki Sándor polgr{rmester
Előterjesztés módja: szóbeli

2.

3. A

Taszári Napsugár Óvoda

üzemeltetésének átvételébendöntés
Előadó: Pataki Sárrdor polgármester
Előterj esztés módja: szóbeli

A
A

szavazásban 5 képviselő vesz résá.
kepviselő-testíilet 5 igen - egyhan gű

-

és Bötcsőde

keretében nűködő konyha

szavazalta| az alábbihatarozatothozza:

108/2015. (V.06.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület az ülés módosított napirendi pontjaiú az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:

1. Jeryzőkönlv-hitelesítők megválasztása

2.

Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előtet'esztés módja: szóbeli
A nyári ryermekétkeztetés tánogatására pályá.r;at benyújtása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előterj esztés módja: szóbeli
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3.

A Taszári

Napsugár Óvoda

üzemeltetésének átvételébendöntés
Előadó: Pataki Sándor polgá,rmester
Előte{esáés módja: szóbeli

és Bölcsőde

keretében működő konyha

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Jegyzőkönw

- hitelesítők megválasztása

Előaő: Pataki

Srándor polgármester

Előterjesztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester: javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőknek
kaviselőt és Varjas Béla József kepviselőt.

Koppány Zoltán Miklós

Miutrán más javaslat, hozzászőlés nem hangzott el, a polgármester szavazásta teszi fel a
j egyzőkönyv-hitelesítők szernélyét.

A szavazásban 5 képviselő vesz résá.
A kepviselő-testíil et 3 igen szavazattal,2 taítőzkodás mellett
l

az alábbi halározatot hozza:

09/20l 5. íV.06.) kénviselő-testületi haározat-

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jeryzőkönyv-hitelesítőknek
Koppány Zoltán Miklós képviselőt és Varjas Béla József képviselőt választja.
F'elelős: Pataki Sándor polgármester

Ilatáridő: azonnal

2.

A nvári eyermekótkeztetés támoeaíására páIvázat benvúitása
Előadó: Pataki Sándor polgármester
Előte{esáés módja: írásbeli

pataki sándor polgármester: írásos előterjesztés készült a napirendhez, melyet röüden
ismertet. Kerdezi a kepüselőket, hogy kívánnak-e indulni ezen apáIyáaatorí?

Koppány Zoltán Miktós képviselő: megismerte az előteqesztést, áítanllmányozva a
péúyáaati feltételeket, mérlegelve az ölkotmányzat

anyagi helyzetét nem javasolja a pályázat

benyújtását.

Varjas Béla József képviselő: egyet& az előtte szólóval.
Miutrán más hozzászőlés., javaslat nem hangzott el, Pataki Stíndor polgármester szavazásra
teszi fel az előterj esztés szerinti B) határozati j avaslatot.

A szavazásban 5 kepviselő vesz részt.
A kepüselő-testiilet 5 igen - egyhangí, szavazaltal az alábbihatarozalothozza:
l l 0/20 l 5. V.06.) kénviselő-testü leti határ ozat
a

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testü|ete

az Emberi

Erőforrások

Minisztere álta| a 2015. évi uyári ryermekétkeztetés támogatására nem nyújt be
pályázatot.

F'elelős: Pataki Sándor polgármester

Határidő: azonnal

üzemeltetésének átvételében döntés
Előadó: Pataki Srándor polgármester
Előteq'esztés módja: szóbeli

Pataki Sándor polgármester: sziikséges dönteni a több alkalommal napirerrdi ponton lévő
óvodai konyha önkormrányzati működtetésbe történő bevoniás áről, vagy arról, hogy a konyha
marad továbbra is az óvoda és bölcsőde intézménykeretében. A döntésre azffi van szükség
mert a társulás megsziintetésével, és az intézmérry fenntartói jogának éúvételemiatí az
intézmény alapító okiratát is módosítani kell. Tekintettel arra, hogy a döntés éintenéaz
alapító okiratot, ezért ebben siirgősen kerem a testiilet álláspondát. A társulrás megsziintetése,
és az iníézményfenntartói jogának átadása ügyében legkésőbb május 29-ig dönteni kell.
A polgármester

által elmondottakhoz hozzászólás, javaslat nem érkezett.

Pataki Sándor polgármester: miután a kepviselők részérőlvélemerry, vagy konkrét javaslat
nem érkezett, ezért kérem a kepviselőtestűetet, arról döntsön, hogy a konyha tizemeltetése
továbbra is az óvoda és bölcsőde intézm,ény keretében történjen. Amennlben a kepviselő,
testiilet részeről időközben konkrét, indokokkal megfogalmazott javaslat érkezik,,űgy a
napirendet a testíilet ismét megtárgyalja.

Miután javaslat, hozzászőlás nem hangzott el,

a

polgármestef szavazásra teszi

fel

a

napirendet.

A

szayazásbaa 5 képviselő vesz részt,
A képviselő+estiilet 5 igen - egyhangú - szavazatlá az alábbihatátrozatothozza:
ll

1

l2Dl 5. íV.06.) kénviselő-te§tületi

határozat

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úry dönt, hory a Taszári
Napsugár Óvoda és Bölcsőde konyhájának önkormányzati

működtetésbe történő

átvételét jelenleg nem támogatja.

Felelős: Pataki Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Miután más hozzászőlés, észrevételnem harrgzott el, Pataki Sándor polgármester megköszöni
a megjelentek részvételétés az üléstbezátrja.
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keszthelvi Tibomé
Jegyző
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Varjas BÖa József /
kepüselő-testiileti tag/

Koppriny 4oltá,n Miklós
kepviselő-testiileti tag
j

egyzőkönyv-hitelesítők

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testiiletének
2015. május 7-én megtartott rendkívüli iilésére
Pataki Sá,ndor polgármester
Balog LriÉ2ló alpolgiá,rmester
Erj

óeczné Dobáik Melinda képviseló

Faludyné Kiss Szilvia kepviselő
§zabóné Csonka Nóra képüselő

Koppány

Zoltrá,n

Miklós kepviselő

Varjas Béla József képviselő

Meehívott
Keszthelyi Tiborné jegyző

