
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2012. december 10.-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésén.

Jelen vannak:   Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,  Antal István Lászlóné, Balázs János, 
Tábik Andrásné, Varga András képviselők

Meghívottak: Beke Andrea jegyző, 

Alpolgármester asszony köszöntötte a rendkívüli ülésen a képviselőket, jegyzőnőt.
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy polgármester úr országgyűlési munkája miatt nem tud 
részt venni  az ülésen.  Dr.  Dénes Tamás képviselő úr pedig betegsége miatt  nem tudott 
eljönni.

Megállapította, hogy a testület határozat képes. 

A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

1.) Arany János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  fenntartói 
jogának átadása

2.) Önkormányzati tulajdonú konyha működtetése

3.) Egyebek 

1.)  Napirendi  pont: Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói jogának átadása

Dr. Balatoni Gyöngyi: Javasolta, hogy az intézmény működtetési jogát az államnak ne adja 
át az önkormányzat. Viszont a fenntartási jogát átadásra javasolta.
Elmondta, hogy az a jobb, ha a működtetést a saját kezébe tartja az önkormányzat, továbbá fél 
év múlva meg lehet vizsgálni, hogy ez megfelel-e az elvárásoknak.
Felkérte a testület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban mondják el véleményüket.
Mivel nem volt kérdés felkérte a testületet, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



77/2012. (XII. 10. ) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Bag  Nagyközség  Önkormányzat   képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  Nkt.  74.  §  (4) 
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 
működtetését vállalja.
Az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  fenntartását  átadja a Magyar 
Állam részére

Határidő: december 12.
Felelős: Tóth Gábor polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Beke Andrea jegyző

2.) Napirendi pont:   Önkormányzati tulajdonú konyha működtetése

Dr. Balatoni Gyöngyi:  A konyha működtetésével kapcsolatban elindítottuk a közbeszerzési 
eljárást, két jelentkező maradt a harmadik visszalépett.  Mivel rövid az idő és a közbeszerzési 
eljárást így nem tudjuk megnyugtatóan lefolytatni annak a befejezéséig javaslom megbízni 
továbbra is  az Ever  Food Kft-t  2014. december  31.-ig,  illetve  az új  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatásáig.

Ezután az alpolgármester asszony felkérte a testület tagjait, hogy hozzák meg döntésüket.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2012. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

Bag Nagyközség Önkormányzata az önkormányzati tulajdoni konyha működtetésével 
megbízza az Ever Food Kft.-vel (2100. Gödöllő, Bercsényi u. 19.)  2013. január 01-től - 2014. 
december 31.-ig. 
A konyha üzemeltetésének szerződését a vállalkozóval az új közbeszerzési eljárás befejeztéig 
köti meg.

2



A közétkeztetés  díját  a  jelen érvényben  lévő étkezési  rendeletben meghatározottak  szerint 
fogadja el azzal, hogy biztosítja a jogot a működtetőnek arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
a szolgáltatói és nyersanyag árak emelkedése indokolttá teszi az árak változását a szerződés 
szerint a jegyzővel egyeztetve újra képviselő-testület elé vigye.
A szerződés megkötésével felhatalmazza Tóth Gábor polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

3.  )  Napirendi  pont: Egyebek  -Arany  János  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása

Beke Andrea: Az általános iskola alapító okiratát módosítani kell olyan módon, hogy a 2011. 
évi CXC törvény értelmében az iskola neve a következőre kell, hogy változzon. Arany János 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyett művészeti iskola elnevezés 
kerüljön.

Dr.  Balatoni  Gyöngyi: Megköszönte  a  tájékoztatást  és  felkérte  a  testület  tagjait,  hogy 
fogadják el az alapító okirat módosítását.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

79/2012. (XII. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

Bag  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  Törvényben  biztosított  jogkörében 
eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC számú törvény rendelkezése értelmében az 
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratában az 
iskola nevét az alábbiakban változtatja meg:
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásban közreműködik: jegyző

Mivel nem volt több kérdés az Alpolgármester Asszony megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta.

-k.m.f.-
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                        Dr. Balatoni Gyöngyi              Beke Andrea
                        alpolgármester             jegyző
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