JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2012. december 13-án megtartott rendkívüli n y í l t testületi
üléséről.

Jelen vannak:

Barta Győző, Benkó Dániel, Dr. Zsirai Sándor

Meghívott vendég: Merczel Éva Eger. M.J.V.
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője

Tanácskozási joggal:

Dr. Szemes Gabriella
E. M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda képviseletében

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat, külön tisztelettel köszönti a kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Nahóczki László képviselő úr jelezte, hogy nem tud
részt venni az ülésen, és Lőrincz József képviselő úr jelezte késését. Képviselő társai a
meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Van-e valakinek más
napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás

3 igen szavazattal elfogadásra került

1. Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzatának egyes köznevelési intézmények
fenntartói jogának állami átadására.
Előterjesztő:
Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Merczel Éva E.M.J.V.
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője

Barta Győző
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2011. decemberében elfogadta a Magyarország helyi
önkormányzatairól, a szakképzésről, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló
törvényeket. Az új törvények alapján a helyi önkormányzatoknak az állami közfeladat
ellátásban korábban betöltött szerepe jelentősen átalakul. 2013. január 1-től a jelenleg
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helyi önkormányzatok fenntartásában lévő köznevelési intézmények fenntartói
feladatainak megszervezésében, a köznevelési feladatok irányításában is változás
történik, mert a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.)
alapján az államnak kell gondoskodnia – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartózók
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési feladatok
ellátásáról.
Fentieken túl az Nkt. 94. § (4) bekezdése szerint a Kormány rendeletben állapítja
meg
n) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szerv
kijelölését.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Kormány
rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint a Kormány az Intézményfenntartó
Központot (továbbiakban Központ) jelöli ki az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként résztvevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban
átadás-átvételi törvény) 13. § (2) bekezdése alapján az átadás-átvételt
a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy és a Központ
képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató
megállapodásának legkésőbb 2012. december 15-éig történő megkötésével kell
végrehajtani.
A megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. A köznevelési feladatot ellátó intézmények átadásra kerülő foglalkoztatottak
létszáma
2. A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartó/működtetői feladatokhoz
kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott létszám
3. A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó tárgyi
eszközök
4. A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó
gépjárművek
5. A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kacsolódó tárgyi eszközök
6. A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kacsolódó gépjárművek
7. A köznevelési intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok
8. A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátását biztosító ingatlanok
9. A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához kapcsolódó, átadásra
kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői jogvédelem alá eső termékek
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10. A köznevelési intézményekkel összefüggő fenntartói/működtetői feladatok
ellátásához kapcsolódó, átadásra kerülő infokommunikációs eszközök, szerzői
jogvédelem alá eső termékek
11. Szerződések
12. A köznevelési intézmények szakmai feladatellátásához,
fenntartásához/működtetéséhez kapcsolódó követelésállomány,
adósságállomány (12., 12/a)
13. A köznevelési intézmény szakmai feladatellátásához,
fenntartásához/működtetéséhez kapcsolódó folyamatban levő peres ügyek
14. A köznevelési intézmények fenntartásával/működtetésével kapcsolatos
folyamatban levő, tervezett közbeszerzések (14., 14/a.)
15. A köznevelési intézményekhez kapcsolódó projektek (15., 15/a)
16. A köznevelési intézmények projektjeihez kapcsolódó szerződésállomány
A megállapodás mellékletét képező alábbi mellékleteket, kimutatásokat,
tájékoztatókat, beszámolókat az alábbi határidőkig kell átadni:
• a szerződés aláírásával egyidejűleg, legkésőbb 2012. december 15-ig:
 1., 2., 11.,12., 12/a.,13, 14., 14/a., 15., 15/a., 16. mellékleteket,
 az intézmény alapító dokumentumát,
 szabályzatainak listáját,
 tájékoztatás a peres ügyek állásáról, az érvényesíthető, per- vagy vitarendezés tárgyává tehető igényről, jogosultságról, egyéb fontos, az intézmény működését meghatározó kérdésről;
• 2012. december 31-ig:
 4., 6., 7., 8., mellékleteket,
 átadásra kerülő foglalkoztatottak személyi anyaga,
 tájékoztatás a köznevelési intézmény 2012. évi költségvetési helyzetéről
(évközi beszámolók),
 2012. évi normatíva igényléssel, lemondással kapcsolatos tájékoztatást,
 a bélyegzők nyilvántartását,
 a hatósági engedélyeket,
 a köznevelési intézmények tevékenységéhez kapcsolódó alapítványokról készült kimutatást;
• 2013. február 15-ig:
 3., 5., 9., 10. mellékleteket;
• 2013. május 15-ig:
 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló.
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 625/2012.(X.25.) számú határozatában döntött
arról, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. január 1-től a 2011. évi CXC.
törvény 74. § (4) szerint gondoskodik – a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4)
bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes,
saját tulajdonában álló, az állami intézmény fenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
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Jelen előterjesztés mellékletét tartalmazza a köznevelési intézmények állami
fenntartásba vételével összefüggően az intézmények átadás-átvételéről, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló
Megállapodásainak szövegét.
1. melléklet: Megállapodás Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikrotársulás, mint jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati
társulás keretein belül Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és
Szarvaskő Község Önkormányzata fenntartásában lévő Balassi Bálint
Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola átadás-átvételével kapcsolatosan
A megállapodások alapján a Központ a ténylegesen használatba vagy vagyonkezelésbe
vett vagyonról az átadás-átvételi törvény 15. § értelmében 2013. április 30-ig a törvény 2.
melléklete szerint jegyzőkönyvet vesz fel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a határozati javaslatban foglaltakat
elfogadni.
Szarvaskő, 2012. december 11.

Barta Győző
polgármester

Határozati javaslat:
1)

Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint dönt az
Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás, mint jogi személyiséggel
nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger Megyei Jogú
Város Önkormányzata és Szarvaskő Község Önkormányzata fenntartásában
lévő Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami
fenntartásba adásáról. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására és a 1. melléklet szerinti
Megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
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Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. december 15.

Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.

82/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény értelmében valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény szerint dönt az Eger-Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás, mint
jogi személyiséggel nem rendelkező önkormányzati társulás keretein belül Eger Megyei
Jogú Város Önkormányzata és Szarvaskő Község Önkormányzata fenntartásában lévő
Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola állami fenntartásba adásáról.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
tárgyalások lefolytatására és a 1. melléklet szerinti Megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző Polgármester
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából
Dr. Bánhidy Péter
Aljegyző
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. Vezetője
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági Iroda Vezetője
Határidő: 2012. december 15.

2.
Javaslat Szarvaskő Község Önkormányzatának Intézményfenntartó Mikro
társulási megállapodás megszüntetésére.
Előterjesztő:
Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Merczel Éva E.M.J.V.
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda megbízott vezetője

Előterjesztés
Intézményfenntartó Mikro-társulási megállapodás megszüntetésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szarvaskő Község Önkormányzata más települési önkormányzatokkal együtt
önkormányzati többcélú kistérségi társulást hozott létre 2004 évben, abból a célból,
hogy „a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben
5

jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás keretében történő
együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával
biztosítsák a minél magasabb ellátást és szolgáltatást, …”. A társulásban résztvevő
települések száma jelenleg 17.
A Társulási Megállapodás (Hatályos: 2011. november 24.) II. fejezetének 3. pontjában
foglaltak szerint az átadott feladat és hatáskörök között szerepel a nevelés és oktatás.
A feladatok ellátására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Szarvaskő település
önkormányzatával Intézményfenntartó Mikro-társulást hozott létre. Ezen Társulási
megállapodásban rögzítettek alapján került sor az általános iskolai feladatok ellátására
és az általános iskola közös fenntartására az alábbiak szerint:
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Intézményfenntartó Mikro-társulásról

1)

Eger - Szarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás
A mikro-társulás által fenntartott iskola: Balassi Bálint Általános Iskola és
Előkészítő Szakiskola
Elfogadó határozatok:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése: 396/2011. (VI.30.)
számú határozat.
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete: 29/2011. (VI.21.)
számú határozat.
Egri Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa: 50/2011. (VII.5.) számú határozat.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§-a, valamint a Kormány a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3.
§ (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési
intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. A köznevelési feladatot ellátó
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. törvény alapján 2013. január 1-jétől az óvodák kivételével állami
fenntartásba kerülnek a köznevelési intézmények. A települési önkormányzatok a
jogszabályokban meghatározottak alapján működtetői szerepet kapnak.
2011. évi CXC. törvény 74. § (4) „A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén
lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan
vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. §
(3) bekezdésében foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési
feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon
működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e
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kötelezettségének teljesítése alól - az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő
képesség hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos
kiadásaira és a köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire
vonatkozó, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett - felmentést kérhet,
továbbá egyes területszervezéssel és a lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli
esetben mentesül.”
2012. évi törvény 3. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a 2013. január 1jétől állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladatok állam részéről történő
átvétele
4. §
„(1) Az intézmény 2013. január 1-jével — a Központba történő beolvadással — az állam
fenntartásába kerül.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti esetben közfeladat-ellátás átadására kerül sor 2013.
január 1-jével a Központ számára.”
Mindezen rendelkezések értelmében a fenti mikro-társulásokban résztvevő
intézmények is állami fenntartásba kerülnek. Ennek értelmében az a cél, – települési
önkormányzatok általi közös intézményfenntartás, – amelyre ezen mikro-társulások
létrejöttek, megszűnik. A működtetésben résztvevő önkormányzatok szerepvállalását
külön megállapodásokban szükséges rögzíteni.
Javasoljuk a T. Képviselő-testületnek, hogy az 1) pontban jelölt Társulási Megállapodás
Intézményfenntartó Mikro-társulásról megállapodást a megállapodásban rögzített V. 1.
a) bekezdés alapján szüntesse meg. (A társulás megszűnik: a) ha a társult
önkormányzatok
elhatározzák
a
Társulás
megszüntetését.
A
Társulás
megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.)
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztésben, valamint a határozati
javaslatban rögzítettek elfogadására.
Szarvaskő, 2012. december 11.

Barta Győző sk.
polgármester

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az EgerSzarvaskő Intézményfenntartó Mikro-társulás megszüntetéséről 2012.
december 31.-ei hatállyal. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (VI.21.) számú képviselőtestületi határozata.
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Felelős: Barta Győző
Szarvaskő Község Polgármestere
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Dr. Bánhidy Péter
Jogi és Szervezési Iroda irodavezetője
Határidő: 2012. december 31.

Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
83/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt az Eger-Szarvaskő
Intézményfenntartó Mikro-társulás megszüntetéséről 2012. december 31.-ei hatállyal.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 29/2011. (VI.21.) számú képviselő-testületi határozata.
Felelős: Barta Győző
Szarvaskő Község Polgármestere
Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából
Merczel Éva
Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda mb. vezetője
Dr. Bánhidy Péter
Jogi és Szervezési Iroda irodavezetője
Határidő: 2012. december 31.

3. EKTcT határozati javaslatai és EKT határozati javaslatai
Előterjesztő:
Barta Győző polgármester

Barta Győző
Az egyik legértékesebb vagyontárgya volt a Területfejlesztési Társulásnak az állati
hulladékkezelő. Ez egy siker történetnek mondható. Mindig tudta vállalni a
pályázatban történt vállalásokat. Ezt a jól működő, 100%-os önkormányzati tulajdonú
céget a továbbiakban is működtetni kellene. Mivel a Területfejlesztési Társulás
megszűnik, az a javaslat született, hogy a Baktai úti lerakót a gépjárművel együtt átadja
Eger M.J. Városnak. A céget átadja az Eger Városgondozás Kft-nek, a feladatot a cég
látja el a továbbiakban. Az önkormányzatok részére a mindenkori önköltségi áron
biztosítják a tetemek átvételét, illetve az szerepel a szolgáltatási szerződésben, hogy
360 kg hulladékig, ingyenesen veszik át. Ha a társulás gépjárműve jön ki, akkor a
szállításért kell fizetni. Szarvaskőre 562.264,-Ft vagyonrész esik. Külön önrészt a
pályázathoz nem fizettünk.
Kérdezi, hogy van-e hozzászólás, észrevétel?
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Benkó Dániel
Kérdezi, hogy jól érti-e, hogy az Önkormányzat 500 e forint összegig vállal felelősséget
az elszállításért?
Barta Győző
Ez az összeg a vagyonrész nevesített összege. 360 kg állati tetemet díjmentesen fogad
be a lerakó.
Benkó Dániel
Mi van ezen felül?
Barta Győző
360 kg mennyiség felett a mindenkori ártalmatlanító cég egységárait kell a
beszállítónak megfizetni.
Mivel több hozzászólás nincs, kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
84/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő- testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Szarvaskő község nevében hozzájáruljon, az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát képező Eger Körzete
Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonjogának a
Városgondozás Eger Kft. részére történő térítésmentes átadáshoz, azzal, hogy a Eger
Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a településsel
megállapodást köt a közfeladat ellátásáról, amelyben a szolgáltatási díjat önköltségi
áron állapítja meg.
Határidő:
azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
85/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Szarvaskő község nevében jóváhagyja, hogy az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás kizárólagos tulajdonát képező 3300 Eger,
Baktai út HRSZ 0992/20, Állati hulladék gyűjtő-átrakó telep tulajdonjogát és a telepen
található összes vagyonelemet térítésmentesen átadja Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatának.
Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester

Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
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86/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy Szarvaskő község nevében jóváhagyja, hogy az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, a 2009. május 29.-én elfogadott és jelenleg
hatályos Társulási Megállapodás VII. fejezet Záró rendelkezések 3. pontja alapján a
Társulás jogutód nélkül megszűnését 2012. december 31. nappal.
Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Az Egri Kistérség Többcélú Társulás, mint Társulás nem szűnik meg. Feladatai egy
részét elveszíti, illetve Eger város Önkormányzata veszi át. Megszűnik a Mocsári úti
munkaszervezete. A munkaszervezet feladatait Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata látja el. Hozni kell egy határozatot, ami a tankerületi
megállapodásokat illeti, hogy ne legyenek párhuzamosságok.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
87/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, az Egri Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását úgy, hogy a Társulás
köznevelési, valamint közművelődési, közgyűjteményi feladatot 2013. január 1.-től nem
lát el, így azt a Társulási Megállapodásból 2012. december 31.-i hatállyal törli.
Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Következő döntést a belső ellenőrzés ellátásáról kell hozni . A belső ellenőrzést
megszünteti, annak ellenére, hogy a Társulási megállapodásból nem vonja ki. Mivel a
hivatali feladatokat Eger Megyei Jogú Város látja el, nekünk nincs külön
intézményünk, Eger pedig saját belső ellenőrrel dolgozik, így nem kíván részese lenni
ennek a társulásnak. Ezért nem javaslom, hogy részt vegyünk a társulásban.
Szavazás: 3 igen szavazattal elfogadásra került.
88/2012.(XII. 13.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete nem kíván részt venni az
önkormányzat és fenntartásában működő intézmények belső ellenőrzési feladatainak
hatékonyabb ellátására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
tv. 87.§ -a alapján 2013. január 01. hatállyal Társulás létrehozásában.
Határidő: azonnal
Felelős: Barta Győző polgármester
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van-e még a képviselőknek hozzászólásuk?

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2012. december 27. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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