1

JEGYZİKÖNYV

Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat
Képviselı-testületeinek
az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. )
2008. november 24-én 15.00 órakor megtartott együttes nyilvános testületi
ülésérıl.

Iszkaszentgyörgy részérıl:
Jelen voltak:
Gáll Attila
Ampli Ferenc
Fülöpné Nagy Anikó
Gál Diána
Baranyai Ferenc
Kisné Szonn Ibolya
Kovács Péter
Nagy Ágnes
Palkovics István

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Távol maradtak:

Kavecz László

képviselı

Marics Józsefné
Deák Dezsı Zoltán
Andrásy Ferencné
Bódis Gyula
Kaufmann Jenıné
Ács Zoltán

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Kovács Sándorné
Molnár Gyula
Németh Lászlóné
Csitkei Adrienn Éva
Kohut Mihály
Szurok Józsefné

polgármester
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı
képviselı

Parajdi Cecília
Iván Szilvia

aljegyzı
körjegyzı

Bakonykúti részérıl:
Jelen voltak:

Moha részérıl:
Jelen voltak:

Tanácskozási joggal:
Tanácskozási joggal:
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Gáll Attila polgármester (Iszkaszentgyörgy)
Köszöntötte a megjelenteket, majd ismertette a meghívó szerinti napirendi javaslatot.
Az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-testület – 9 igen szavazattal – egyhangúlag -,
határozathozatal nélkül – elfogadta a napirendi pontokat.
A Bakonykuti Képviselı-testület – 6 igen szavazattal
határozathozatal nélkül – elfogadta a napirendi pontokat.

–

egyhangúlag

A Mohai Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag – határozathozatal
nélkül – elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
a./ 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
b./ javaslat az általános iskola 2009. évi költségvetési koncepciójára
2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
3./ Egyebek

-,
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1./ a/ Tájékoztató az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola
- 2008. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl-elıterjesztés
csatolva
A napirend ügyében:
- Az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-testület – 9 igen szavazattal – egyhangúlag -, a
következı határozatot hozta:
146/2008. (XI.24.) sz. Kt. Határozat
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
és tudomásul vette az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha intézményfenntartói
társulásban mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2008. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót.
- A Bakonykúti Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:

72/2008.(XI.24.)B. Önk. sz. Határozat
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha intézményfenntartói
társulásban mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2008. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót.

- A Mohai Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:
61/2008.(XI.24.) sz. Kt. Határozat
Moha Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette az Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha intézményfenntartói
társulásban mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2008. évi
gazdálkodásának háromnegyed éves teljesítésérıl szóló tájékoztatót.
--------------
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1./b/ Javaslat az általános iskola 2009. évi költségvetési koncepciójára
A napirend ügyében:
- Az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-testület – 9 igen szavazattal – egyhangúlag -, a
következı határozatot hozta:
147/2008. (XI.24.) sz. Kt. Határozat
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta
és a 2009. évi költségvetés részletes kidolgozásához elfogadta az
Iszkaszentgyörgy-Bakonykúti-Moha
intézményfenntartói
társulásban
mőködtetett Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2009. évi költségvetési
koncepcióját.
- A Bakonykúti Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:
73/2008.(XI.24.)B. Önk. sz. Határozat
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és a
2009. évi költségvetés részletes kidolgozásához elfogadta az IszkaszentgyörgyBakonykúti-Moha
intézményfenntartói
társulásban
mőködtetett
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2009. évi költségvetési koncepcióját.
- A Mohai Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:

62/2008.(XI.24.) sz. Kt. Határozat
Moha Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és a 2009.
évi költségvetés részletes kidolgozásához elfogadta az IszkaszentgyörgyBakonykúti-Moha
intézményfenntartói
társulásban
mőködtetett
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola 2009. évi költségvetési koncepcióját.
---------------
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2./ Javaslat az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola alapító okiratának
módosítására
A napirend ügyében:
- Az Iszkaszentgyörgyi Képviselı-testület – 9 igen szavazattal – egyhangúlag -, a
következı határozatot hozta:
148/2008. (XI.24.) sz. Kt. Határozat
Iszkaszentgyörgy
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Alapító Okiratának alaptevékenységre
vonatkozó 8. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:
8.

Az intézmény alaptevékenysége:
Szakágazati rend: alapfokú oktatás
(alapfokú mővészeti oktatás kivételével)
Megnevezés
8.1.

8.2.

8.3.

85201-0
Szakfeladat száma

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás

80121-4

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása

80122-5

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzdı
tanulók integrált nevelése, oktatása, a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és
súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált
nevelése, oktatása,
- a nevelési tanácsadó intézet által készített
szakvéleménnyel
rendelkezı
beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók
nevelése, oktatása

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

80511-3

(szorgalmi idıben)

8.4.

Diáksport

92403-6

8.5.

Iskolai intézményi közétkezés

55232-3

8.6.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.7.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75192-2
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8.8.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

- a pszichés zavarokkal küzdı tanulók oktatása
- a hátrányos helyzető gyermekek/tanulók
ellátása integráltan és egyéni felkészítéssel

A Képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az Általános Iskola igazgatójának, valamint a Magyar
Államkincstárnak küldje meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: aljegyzı

- A Bakonykúti Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:
74/2008.(XI.24.)B. Önk. sz. Határozat
Bakonykúti
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
az
Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Alapító Okiratának alaptevékenységre
vonatkozó 8. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

8.

Az intézmény alaptevékenysége:
Szakágazati rend: alapfokú oktatás
(alapfokú mővészeti oktatás kivételével)
Megnevezés
8.1.

8.2.

85201-0
Szakfeladat száma

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás

80121-4

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása

80122-5

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
- a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzdı
tanulók integrált nevelése, oktatása, a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és
súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált
nevelése, oktatása,
- a nevelési tanácsadó intézet által készített
szakvéleménnyel
rendelkezı
beilleszkedési,
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tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók
nevelése, oktatása

8.3.

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

80511-3

(szorgalmi idıben)

8.4.

Diáksport

92403-6

8.5.

Iskolai intézményi közétkezés

55232-3

8.6.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.7.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75192-2

8.8.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

- a pszichés zavarokkal küzdı tanulók oktatása
- a hátrányos helyzető gyermekek/tanulók
ellátása integráltan és egyéni felkészítéssel

A Képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az Általános Iskola igazgatójának, valamint a Magyar
Államkincstárnak küldje meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: aljegyzı
- A Mohai Képviselı-testület – 6 igen szavazattal – egyhangúlag -, a következı
határozatot hozta:
63/2008.(XI.24.) sz. Kt. Határozat
Moha Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Iszkaszentgyörgyi
Általános Iskola Alapító Okiratának alaptevékenységre vonatkozó 8. pontját az
alábbiak szerint egészíti ki:
8.

Az intézmény alaptevékenysége:
Szakágazati rend: alapfokú oktatás
(alapfokú mővészeti oktatás kivételével)
Megnevezés
8.1.

8.2.

85201-0
Szakfeladat száma

Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás

80121-4

Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő
általános iskolai nevelése, oktatása

80122-5

- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
autista,
több
fogyatékosság
együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
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- a megismerı funkciók vagy a viselkedés
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı
tartós és súlyos rendellenességével küzdı
tanulók integrált nevelése, oktatása, a megismerı
funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
organikus okra vissza nem vezethetı tartós és
súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált
nevelése, oktatása,
- a nevelési tanácsadó intézet által készített
szakvéleménnyel
rendelkezı
beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanulók
nevelése, oktatása

8.3.

Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás

80511-3

(szorgalmi idıben)

8.4.

Diáksport

92403-6

8.5.

Iskolai intézményi közétkezés

55232-3

8.6.

Munkahelyi vendéglátás

55241-1

8.7.

Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75192-2

8.8.

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítı
tevékenységek

75195-2

- a pszichés zavarokkal küzdı tanulók oktatása
- a hátrányos helyzető gyermekek/tanulók
ellátása integráltan és egyéni felkészítéssel

A Képviselı-testület felkéri az aljegyzıt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az Általános Iskola igazgatójának, valamint a Magyar
Államkincstárnak küldje meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: aljegyzı
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Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, Gáll Attila (Iszkaszentgyörgy), Marics
Józsefné (Bakonykúti) és Kovács Sándorné (Moha) polgármesterek az ülést
bezárták.

K. m. f.

Gáll Attila
Iszkaszentgyörgy

Parajdi Cecília
aljegyzı

Marics Józsefné
Bakonykúti

Kovács Sándorné
Moha

Iván Szilvia
körjegyzı

