
J e g y z ő k ö n y v ;

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. augusztus 3. napján tartott 
rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Pál Csaba, Hausmann Mária, Székely Szilárd, 
Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár 
Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből mind a 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:

Köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó hozzájárulás elfogadását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pont megtárgyalása 
mellett döntött:

1./ Köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó hozzájárulás elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Köznevelési intézmények működtetésére vonatkozó hozzájárulás elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy július 28-án érkezett értesítés az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárától, mely szerint az 
önkormányzati tulajdonban lévő köznevelési intézmények működtetésére 2015. szeptember 1- 
je és 2019. augusztus 31. közötti időszakban megfizetendő hozzájárulás havi összege 3.028 
eFt. A 229/2012. (Vili.28.) Korm. rendelet alapján az értesítés kézhezvételétől számított 8 
napon belül testületi ülést kell tartani, ezért volt most indokolt az ülés összehívása. 
Amennyiben a képviselő-testület elfogadja ezt az összeget, akkor erről értesíteni kell a 
Kincstáron keresztül a Minisztériumot.

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy fogadják el ezt az összeget, mely megegyezik a 
korábban fizetett működtetési hozzájárulás összegével.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

129/2015. ÍVIIÍ.03.) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete az Nkt. 74. §. (6) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 
terhére a saját tulajdonában álló -  az állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló -  ingó és 
ingatlan vagyon állami intézményfenntartó központ általi működtetéséhez 
megállapított hozzájárulás megfizetését vállalja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Gyözőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gyözőné polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.

Sásd Város Képviselő-testületének

Kmft.

Koszorús Tímea 
aljegyző


