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JEGYZŐKÖNYV





A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2013. május 8-án 16,45 órakor megtartott rendkívüli üléséről
























Az ülés helyszíne: 				Zirci Közös Önkormányzati Hivatal
						Borzavári Kirendeltsége
Borzavár, Fő út 43.


Jelen vannak:				
- a képviselő-testület tagjai közül		Lajkó Antal 			elnök
						Oláh László			elnökhelyettes
						Messzinger Norbert		képviselő
						Rippertné Daruk Szilvia 	képviselő
						 

- Zirc város jegyzőjének képviseletében	Kapitány Zsolt			megb.


Lajkó Antal elnök magyar nyelven köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 4 fős testületből 4 fő jelen van, így az határozatképes, az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Rippertné Daruk Szilvia képviselőt javasolja.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2013. (V. 8.) határozata

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rippertné Daruk Szilvia képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.




Javasolja a meghívóban közzé tett napirendi pontokat tárgyalni.
Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz:

Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2013. (V. 8.) határozata

A Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Lajkó Antal elnök
	Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulásának megszűntetése

Előadó: Lajkó Antal elnök




Napirend 1.

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva Alapító Okiratában szerepel a pedagógiai szakszolgálat tevékenység. Jogszabályi változás következtében 2013. január 1-jétől ezt a feladatot a Pedagógiai Intézet látja el, ezért szükséges az Alapító Okiratot módosítani. 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Az elnök indítványára a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.			
	       	
Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

        29/2013. (V. 8.) határozata

1./ Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva – intézmény átszervezésnek minősülő, a pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel kapcsolatos – alapító okirat módosítását tudomásul veszi.

2./ A képviselő-testület utasítja az elnököt jelen határozatnak a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva igazgatójának történő megküldésére.

Felelős: 	1./ - 2./ pont esetében: Lajkó Antal elnök
Határidő: 	1./ - 2./ pont esetében: azonnal





Napirend 2.

Lajkó Antal elnök elmondja, hogy a Közoktatási Intézményi Társulást Borzavár és Porva községek önkormányzatai 2003. évtől működtették. A Társulás által fenntartott intézmények:
- Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva, 8428 Borzavár, Alkotmány u. 1. és kihelyezett intézményegysége: 8429 Porva, Székely József u. 2. (a továbbiakban: Iskola),
- Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva, 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. (a továbbiakban: Óvoda).

Törvényi szabályozásnak megfelelően 2013. január 1. napjától az Iskola az állami intézményfenntartó fenntartásába és működtetésébe került. A társulási megállapodás azonban nem lett módosítva, így a mai napig az önkormányzatok által közösen fenntartott intézményként szerepelteti az Iskolát.

A társulási megállapodás alapján közösen fenntartott intézmény az Óvoda is, azonban a gyakorlatban az óvodát kizárólag Borzavár Községi Önkormányzat tartja fenn, a fenntartásban Porva Községi Önkormányzat semmilyen formában nem vesz részt, a Társulás fenntartásának egyik intézmény vonatkozásában sincs létjogosultsága, így annak megszűntetése indokolt.

A Társulás megszűntetésével módosulnának az intézmény alapító okiratában foglalt alapfeladatok, különös tekintettel a nemzetiségi oktatás szakfeladatra, amely kikerülne az alapító okiratból. 

Fentiekből következően a Társulás megszűntetésével párhuzamosan az Óvoda átszervezéséről, így az alapító okiratának módosításáról is dönteni szükséges. 

Tekintettel arra, hogy jelenleg az alapító okirat tartalmazza a 851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakfeladatot, a nemzetiségi önkormányzat véleményét is ki kell kérni, függetlenül attól, hogy ténylegesen nincs nemzetiségi nevelés az Óvodában. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.


Előterjesztésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangú határozatot hoz.


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2013. (V. 8.) határozata


Borzavár Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy:
a) a Borzavár-Porva Községek Közoktatási Intézményi Társulás 2013. június 30. napjával megszűntetésre kerüljön, és
b) a Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda Borzavár-Porva megnevezésű intézmény átszervezésre, valamint ehhez kapcsolódóan az alapító okirata módosításra kerüljön 2013. július 1. napjával az alábbi alapelvek szerint:
ba) megmaradó alapfeladatainak megnevezése: 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása, 851011 Óvodai nevelés, ellátás, 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása;
bb) a feladatellátást szolgáló vagyon: 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. szám alatti óvoda épülete és az épületben található, a feladat ellátáshoz szükséges ingó vagyon; vagyon feletti rendelkezés joga: a vagyon kezelése az Nvt. 3. § (1) bekezdés 19. b) pontja alapján az intézmény hatásköre;
bc) az intézmény fenntartója 2013. július 1. napjától Borzavár Községi Önkormányzat.
A Képviselő-testület utasítja az elnököt jelen határozatnak Borzavár Községi Önkormányzat részére történő megküldésére.

Felelős: 	1.) - 2.) pont esetében: Lajkó Antal elnök
Határidő: 	1.) - 2.) pont esetében: azonnal





Lajkó Antal megköszöni a részvételt és az ülést 16 óra 50 perckor berekeszti.



					K. m. f.



…………………………………………..		   ………………………………………..
     Lajkó Antal BNNÖ elnöke			       Rippertné Daruk Szilvia hitelesítő

