Jegyzőkönyv

Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 11-én
megtartott „rendkívüli” üléséről.
Az ülés helye:

Önkormányzati Hivatal Tárgyalóterme
8072 Söréd Rákóczi u. 59.

Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester
Pálföldi Tamás alpolgármester
Forstner Éva képviselő
Keszi Csaba képviselő
Takács Ferenc képviselő
Kovácsné Szabó Erika jegyző
Keszi Csabáné jegyzőkönyvvezető
Végh Rudolf polgármester: Köszönöm az ülésen megjelenteket. Megállapítom a testület
határozatképességét, mivel mind az öt képviselő jelen van az ülésen. Az ülést telefonon
hívtam össze, a téma fontosságára és a határidőre való tekintettel. A napirendi javaslat a
következő:
Napirendi javaslat:
1. Móri Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
Végh Rudolf polgármester: Kérem, aki a napirendi javaslatot elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (V.11. ) kt. határozata:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi ülés napirendjét az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Napirend tárgyalása:
1. Móri Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
Végh Rudolf polgármester: Mór Városi Önkormányzat Jegyzője által e-mailben megküldött
megkeresés alapján Magyaralmás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 31/2015.
(III.31.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Sárkeresztes-Magyaralmás-Moha-Pátka
Községi Önkormányzatokkal közösen fenntartott intézményfenntartó társulás társulási
megállapodását felbontja és a 2015-2016-os tanév kezdetétől a Móri Többcélú Kistérségi

Társulás kereteiben, a Zengő Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézményeként kívánja ellátni
köznevelési feladatait.
A Társulási Megállapodás X. fejezetének 19.2. pontja azonban a köznevelési feladatellátáshoz
történő csatlakozást kizárólag július és augusztus hónapokban – a hónap első napjára szóló
hatállyal teszi lehetővé, mely jelen esetben kivitelezhetetlen abból az okból, hogy
Magyaralmás Községi Önkormányzat jelenleg fennálló társulási tagsága is 2015. augusztus
31. napi hatállyal szűnik meg. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
mindössze arról rendelkezik, hogy köznevelési intézmény átszervezésére július és augusztus
hónapokban kerülhet sor, a normatíva igénylés és elszámolás szempontjából azonban a
csatlakozási időpontnak augusztus hónap utolsó napját célszerű megjelölni.
A móri önkormányzat javasolja, hogy a Társulási Megállapodás X./19.2. pontja módosításra
kerüljön akként, hogy a társulás keretein belül végzett köznevelési feladatellátáshoz történő
csatlakozás a módosítás hatályba lépését követően kizárólag augusztus hónap utolsó napjával
történhessen meg. Kérem kézfeltartással szavazzon, aki a javasolt módosításokkal egyetért.
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
az alábbi határozatot hozta:
Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (V.11. ) kt. határozata:
I. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Móri Többcélú Kistérségi Társulás 2005.
április 20-án megkötött Társulási Megállapodását a módosítást utolsóként jóváhagyó
Képviselő-testület határozatának megfelelő napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja, mely
a X. számú módosítás:
1. A Társulási Megállapodás X./19.2. pontjában a „július- augusztus hónapokban – a
hónap első napjára szóló hatállyal” szövegrész helyébe az „augusztus hónapban – a
hónap utolsó napjára szóló hatállyal” szövegrész lép.
2. A Társulási Megállapodás XV. pontja kiegészül a következő 16. ponttal:
„A Társulási Megállapodás X. számú módosítása a módosítást utolsóként jóváhagyó
Képviselő-testület határozatának meghozatala napján lép hatályba.”
II. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Mór Város Önkormányzata a Társulási
Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással az előterjesztés 1. számú mellékletében
foglaltak szerint egységes szerkezetbe foglalja.
III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Móri Többcélú Kistérségi
Társulás – a jelen határozatban rögzítetteknek megfelelő – módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Végh Rudolf polgármester: Köszönöm a részvételt.

Ha más kérdés, hozzászólás nincs, a rendkívüli ülést bezárom.
K.m.f.
Végh Rudolf
polgármester

Kovácsné Szabó Erika
jegyző

