JEGYZŐKÖNYV
Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. október 21-i rendkívüli nyílt ülésén
Jelen vannak:
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester
Csép Györgyné alpolgármester
Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László,
Mercsek György, Németh László, Pukliné Tündik Tünde,
Szemerei Józsefné képviselők
Szabóné Balogh Bernadette jegyző

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, hiányzik Varga Istvánné képviselő,
aki jelezte, hogy nem tud a mai ülésen részt venni, valamint Kossa Lajos polgármester.
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérését szeretném tolmácsolni
képviselőtársaim felé. A 20 fő feletti csoportlétszám engedélyezéséhez a képviselő- testület
hozzájárulása szükséges, csak ezután kérhetünk engedélyt az OKÉV-től. Az előterjesztésben
leírtuk, hogy melyik csoportoknál lenne erre szükség, és ehhez kérik a képviselő-testület
hozzájárulását.
Németh László képviselő:
Anyagi vonzata van ennek az önkormányzatra nézve?
Pukliné Tündik Tünde képviselő:
Bizonyos csoportoknál van, ugyanúgy, mint az óvodánál. Ha nincs engedélyünk, akkor csak
20 főre vehetjük igénybe a normatívát, ha rendelkezünk engedéllyel, akkor többre.
Szabóné Balogh Bernadette jegyző:
Így van, több bevételt, több normatívát jelent.

Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Aki a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csoportlétszám növelésére vonatkozó
engedélyével egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.
117/2008.(X. 21.) számú
Határozat
Aba Nagyközség Képviselő-testülete a Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérésére
engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést a mellékletben szereplő kimutatás
szerint.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozati kivonat megküldésével az OKÉV-et
tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről, és kérje a létszámtól való eltérés jóváhagyását.
Felelős: Szabóné Balogh Bernadette jegyző
Határidő: 2008. október 31.
Dr. Pőcze Ferenc alpolgármester:
Kérem a képviselő-testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalása
végett zárt ülés tartását rendelje el.
Aki a javaslattal egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a
javaslatot, és a következő határozatot hozta.
118/2008.(X. 21.) számú
Határozat
zárt ülés elrendeléséről
Aba Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat üzleti érdekeit érintő napirendek
megtárgyalása végett zárt ülés tartását rendeli el.

Más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így az alpolgármester az ülést bezárta.
Kmf.

Dr. Pőcze Ferenc
alpolgármester

Szabóné Balogh Bernadette
jegyző

