JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28.-án
megtartott testületi ülésén.

Helye:

Polgármesteri Hivatal
Domony, Fő út 98.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tantó Csaba polgármester:
Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Ismerteti a
meghívóban szereplő napirendi pontokat. A képviselő-testület tagjai az elhangzottakat
megtárgyalták, a napirendet 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadták el:
NAPIREND

1.) Kiscsillag Óvoda nevének kiegészítése
2.) Családsegítő és Gyermekjóléti feladatellátás működtetése.
1.NAPIREND

Kiscsillag Óvoda nevének kiegészítése
dr. Barcsai Antal jegyző:
A korábbi Testületi ülésen a Képviselő-testület elfogadta a helyi Óvoda vezetőjének változás
bejelentési kérelmét, amelyet a Kormányzati funkciók bővítése tárgyában nyújtott be. A változás
bejelentési kérelem alapján a Testületi határozatról a Magyar Államkincstár Pest Megyei
Igazgatóságát értesítettük, akik a benyújtott dokumentációk alapján az általuk vezetett
Törzskönyvi nyilvántartásba felvették, átvezették a 107080 Esélyegyenlőség elősegítését
célzó tevékenységek és programok megnevezésű Kormányzati funkciót. Így a Képviselőtestület határozata realizálásra került.
Ugyanakkor az előző testületi ülésen szóban ismertettem, hogy a Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága felülvizsgálta Pest Megye valamennyi a köznevelési
Intézmények Alapító Okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény4. §-a és
21. § (3) bekezdése alapján és szinte mindenhol elnevezésbeli változtatást javasolt.
Domony község esetében a felülvizsgálat során megállapították, hogy a Kiscsillag Óvoda egyedi
nevének képzése nem teljesen egyezik a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet elvárásaival.
Az Ő általuk javasolt elnevezés: Domonyi Kiscsillag Óvoda.
Javasolták, hogy soron kívül, fenntartói hatáskörben intézkedjünk az Alapító Okirat
felülvizsgálatára és módosítására vonatkozóan, amelynek során kérték, hogy az intézmény nevén
kívül más, átszervezésnek minősülő további adatmódosítást az alapító okirat ne tartalmazzon.
Fenti javaslat alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot elfogadni
szíveskedjen, és soron kívül járuljon hozzá a Kiscsillag Óvoda nevének Domonyi Kiscsillag
Óvoda névre történő módosításához, továbbá, hogy a változtatás a Törzskönyvi nyilvántartásba
átvezetésre kerüljön.
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Tantó Csaba polgármester:
Az elhangzott előterjesztést szavazásra bocsátja. A képviselő-testület az elhangzottakat
megtárgyalta és 7 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:
55/2015. (X.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igent tartalmazó határozatával
hozzájárul és egyúttal elfogadja, hogy a Kiscsillag Óvoda neve kiegészítésre kerüljön és az
intézmény megnevezése Domonyi Kiscsillag Óvoda névre változzon, továbbá, hogy a változás
a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásba átvezetésre kerüljön.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

2.) NAPIREND
Családsegítő és Gyermekjóléti feladatellátás működtetése.
Tantó Csaba polgármester:
Az előterjesztés szerint az elmúlt évekhez hasonlóan a családsegítő és gyermekjóléti
feladatellátást az Aszódi és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása
keretében kívánja biztosítani az önkormányzat, ehhez a képviselő-testület döntése szükséges.
Szavazásra bocsátja családsegítő és gyermekjóléti feladatellátás az Aszódi és Társult
Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása keretében, kívánja működtetni az
önkormányzat. A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalta és 7 igen egyhangú
szavazattal a következő határozatot hozta:
56/2015. (X.29.) sz. ÖKT határozat
Domony Község Önkormányzatának Képviselő- testülete kijelenti, hogy a családsegítő és
gyermekjóléti feladatellátást a jövőre nézve is az Aszódi és Társult Önkormányzatok Szociális és
Gyermekjóléti Társulása keretében kívánja biztosítani.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Mivel a Testületi ülésen érdemben több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Polgármester az
ülést – megköszönve a Képviselő-testület tagjainak aktív közreműködését – zárt ülést rendel el.

K.m.f.

Tantó Csaba
Polgármester

dr. Barcsai Antal
Jegyző

Jegyzőkönyvvezető
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