Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011.
május 27-én megtartott nyilvános ülésének
a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozata: 9/2011.

TÁRGYSOROZAT

Megnyitó és a napirendi pont tárgyalására javaslattétel.

1./ Előterjesztés
Ilk Község Önkormányzata közoktatási intézményfenntartói
társuláshoz történő csatlakozásáról.

Tornyospálca, 2011. május 27.

Lakatos Ernő
elnök
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tornyospálca Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testületének
2011. május 27-én megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: a Képviselő-testület tanácskozó terme.

JELEN VANNAK

Lakatos Ernő elnökletével Csáki Lajos , Lakatos István, Lakatos Krisztián képviselők.
Tanácskozási joggal: Kovács Miklósné jegyző

HIÁNYZIK
--Lakatos Ernő elnök köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés teljes létszámban határozatképes, így azt megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lakatos Krisztián képviselőt elfogadni, melyet a testület 3
igen szavazattal, az érintett tartózkodásával elfogadott.
Az elnök javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend tárgyalására. Mivel más javaslat nem
hangzott el, az elnök szavaztat. Megállapítja, hogy a testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Előterjesztés Ilk Község Önkormányzata
társuláshoz történő csatlakozásáról.

közoktatási

intézményfenntartói

NAPIREND TÁRGYALÁSA:
Tárgy:
/1.tsp./
Előterjesztés
Ilk
Község
Önkormányzata
intézményfenntartói társuláshoz történő csatlakozásáról.

közoktatási

Előadó: Lakatos Ernő elnök
Írásbeli előterjesztés.
A napirendi pont előadója örül annak, hogy a társuláshoz Ilk önkormányzata is csatlakozni
kíván. Ez Ilk és a társulás tekintetében is átszervezésnek minősül, ezért az önkormányzatok
mint fenntartók döntését megelőzően a kisebbségi önkormányzatnak is ki kell kérni a
véleményét.
A tervezett intézkedést közoktatási szakértő és a megyei önkormányzat is véleményezte és
azzal egyetért. Az intézmény alkalmazotti közössége, a szülői munkaközösség és a
diákönkormányzat is javasolja a társulás bővítését és a tagintézmény befogadását.
Kéri a véleményeket.
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A képviselők véleménye, hogy ha hátránya ebből az intézménynek és Tornyospálcának nincs,
akkor javasolják Ilk kérelmét teljesíteni.
Az elnök megállapítja, hogy a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Tornyospálca Község
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2010. (V.27.) számú
HATÁROZATA
Ilk Község Önkormányzata közoktatási intézményfenntartói társuláshoz történő
csatlakozásáról

A Képviselő-testület:
Javasolja Ilk községnek, a közoktatási társuláshoz történő csatlakozási kérelmének helyt adni
és a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár
Tornyospálca többcélú intézmény tagintézményévé az ilki óvodát és általános iskolát
befogadni.
A testület több napirendet nem tárgyalt, ezért az elnök a megjelenést megköszönte és az
ülést bezárta.

K.m.f.t.

Lakatos Ernő
elnök

Lakatos Krisztián
képviselő
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