EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
2010. január 6-án megtartott ülésének

a./ Tárgysorozata

b./ Jegyzıkönyve

c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./

Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása

E d e l é n y, 2010. január 6.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

JEGYZİKÖNYV
Készült:

Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 6-án
megtartott ülésén.

Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Borza Bertalan,
Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné, Görgei Gyula, Kiss András,
Magyar Árpádné, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester,
Szatmáriné Molnár Éva, Vattay Béla, Vágó Tibor képviselık

Igazoltan távol:

Bartók Jánosné, Csabai Gyula, Lázár István, Molnár Zoltán,
Varga Ferenc képviselı

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetıje
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály, Okmányiroda vezetıje
Farkas László osztályvezetı

Polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, hogy a
képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testületbıl 13 fı jelen van, késıbb
érkezik Dr. Daher Pierre képviselı, és Németh András alpolgármester így a
képviselı-testület létszáma 15 fı lesz.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
(Dr. Daher Pierre képviselı, és Németh András alpolgármester az ülésre
megérkezett, így a képviselı-testület létszáma 15 fı.)
Baricska Jánosné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja a 2. napirendi
pont elnapolását a következı rendes testületi ülésre, melynek napirendi pontjai
között szerepel a költségvetés elfogadása. Ismertette a Bizottság álláspontját, mely
az 1. napirendi pont tárgyalását javasolja.
Polgármester javasolja a meghívóban szereplı 1. napirendi pont napirendre vételét,
elfogadást.
Képviselı-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 15 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

2
3/2010. (I.6.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
Elıadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 2./ sorszám alatt.)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra
javasolja.
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselı elmondja, hogy az elıterjesztés elfogadását javasolja és
támogatja. Hozzászólásában kérdésként tette fel a napirend késıi tárgyalásának
okát,
figyelemmel
arra,
hogy
a
határozott
idıtartamú
szerzıdés
2009. december 31-én járt le. Kérte, hogy a jövıben lehetıség szerint ezeket az
indítványokat sürgısségeik szerint tegyék meg.
Vágó Tibor képviselı kérdésként tette fel, hogy az iskolatej csak az iskolásokra
vonatkozik-e, vagy az óvodások részére is.
Polgármester elmondja, hogy az iskolatej csak az iskolára vonatkozik. Az állami
támogatás nem vonatkozik az óvodákra.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 15 igen szavazattal egyhangúlag elfogad, majd
meghozta a következı határozatot:

3
4/2010. (I.6.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Tárgy: Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való
ellátása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint iskolafenntartó (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) és a „Cool tej
az Iskoláknak” Alapítvány (képviseli: Tálosi Tamás) között
létrejött - 139/2009.(VI.24.) számú határozattal jóváhagyott iskolatejjel
való
ellátásról
szóló
„Együttmőködési
Megállapodás”-t, valamint „Iskolatej Szállítási Szerzıdés”-t
2010. december 31-ig meghosszabbítja.
Képviselı-testület
fennhatalmazza
a
megállapodás, és szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

polgármestert

a

azonnal, illetve 2010. december 31.
polgármester, jegyzı

Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönve a megjelenést, a rendkívüli ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

