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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült Mezőfalva Nagyközség, Hantos Község, Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
Képviselőtestületeinek 2012. Szeptember 26-án 16 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. 
 
 
Jelen vannak: 
 
Mezőfalva Nagyközség: 
Márok Csaba polgármester 
Cseke Ottó képviselő 
Bán Balázs képviselő 
Masinka Csabáné képviselő  
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő 
Molnárné Troppert Mária képviselő 
Sóki László képviselő 
Dr. Woth László címzetes főjegyző 
Kácsor Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 
Hantos község: 
Fischer József polgármester 
Fischerné Koncz Katalin képviselő 
Suhaj Józsefné képviselő 
Gálné Papp Erika körjegyző megbízásából: Horváth Jánosné igazgatási ügyintéző 
 
 
Daruszentmiklós község: 
Rauf Norbert polgármester 
Csordásné Makra Katalin képviselő 
Fogarasi Béla képviselő 
Kiss Jánosné képviselő 
Markovics Ferencné képviselő 
Pulainé Varga Gabriella jegyző 
 
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere köszönti a megjelenteket, valamint 
Hantos és Daruszentmiklós képviselőtestületét. Megállapítja, hogy Mezőfalva 
képviselőtestülete 7 fővel határozatképes.  
Felkéri Hantos község polgármesterét, Fischer Józsefet, és Daruszentmiklós polgármesterét, 
Rauf Norbert, hogy állapítsák meg testületük határozatképességét. 
 
Fischer József  Hantos község polgármestere köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy 
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatképes, mert a megválasztott 
5 települési képviselőből 3 jelen van. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Suhaj Józsefné képviselőt 
javasolja. 
 



2 

 

 
 
Hantos község képviselőtestülete a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslattal egyetért és 3 igen 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Suhaj Józsefné 
települési képviselőt megválasztotta.  
 
Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere köszönti a megjelenteket, és 
megállapítja, hogy Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 fővel 
határozatképes. 
 
Márok Csaba Mezőfalva nagyközség polgármestere Hantos és Daruszentmiklós község, 
Mezőfalva nagyközség együttes ülésére kiküldött meghívóban szereplő napirendet ajánlja 
megtárgyalásra. 
 
A szavazáskor jelen van: 7 fő 
Szavazott: 7 fő 
Igen szavazat: 7 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
A Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 7 igen szavazattal elfogadta 
a napirendet.   
 

 

Fischer József  Hantos község polgármestere  Hantos, Daruszentmiklós község és Mezőfalva 
nagyközség együttes ülésére kiküldött meghívóban szereplő napirendet ajánlja 
megtárgyalásra, kéri, aki egyetért vele, kézfeltartással szavazzon. 
 
A szavazáskor jelen van: 3 fő 
Szavazott: 3 fő 
Igen szavazat: 3 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Hantos község Önkormányzatának képviselőtestülete a napirendi pontra tett ajánlást 3 igen 
szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere Hantos, Daruszentmiklós község és 
Mezőfalva nagyközség együttes ülésére kiküldött meghívóban szereplő napirendet ajánlja 
megtárgyalásra, kéri, aki egyetért vele, kézfeltartással szavazzon. 
 
A szavazáskor jelen van: 5 fő 
Szavazott: 5 fő 
Igen szavazat: 5 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Daruszentmiklós község Önkormányzatának képviselőtestülete a napirendi pontra tett ajánlást 
5 igen szavazattal elfogadta. 
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Napirend: 
 

1.) Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről 
 

     Előadó: Kondor Lászlóné óvodavezető 
 

2.) Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
tevékenységéről.  

 
Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató 

 
3.) Beszámoló az intézményfenntartó társulás működéséről 
 
Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató és Kondor Lászlóné óvodavezető 

 

 

Egyebek, bejelentések 
 

 

1.) Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda tevékenységéről 
 
 

 

Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere felkéri Kondor Lászlóné óvodavezetőt, 
tartsa meg beszámolóját.  
 
Kondor Lászlóné a Tündérkert Óvoda vezetője elmondja, hogy a beszámolót írásban 
kiküldte a képviselőtestületeknek. A tanévben történt eseményekről, programokról mutat be 
prezentációt kivetítő segítségével, hogy lássák, milyen szakmai munka folyik az 
intézményben. A prezentáció a két társult tagóvoda tevékenységét, programjait is bemutatja. 
A bemutató után rávilágít arra, hogy igen sokoldalú és fontos feladat áll előttük minden 
évben, és azon vannak, hogy minél fejlettebb, életre valóbb gyerekeket tudjanak az iskolának 
tovább adni. 
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere szerint ez a beszámoló arról is 
tanúskodik, hogy jó az együttműködés és nagyon hasznos volt mindenki számára, főleg a 
gyerekeknek okoztak nagyobb és jobb lehetőségeket. 
 
Kérdést tett fel: Bán Balázs képviselő. 
 
 

Kondor Lászlóné a Tündérkert Óvoda vezetője elmondja, hogy a vitamintorna mozgást 
jelent, zenére történő mozgást játékos keretek között, ebbe most már a báb és a mese is 
bevonódik. Az idén kiírtak óvodafejlesztő pályázatot, ahol a tornaszoba kialakítási lehetősége 
megjelent, de új építési tornaszobát a pályázat nem tesz lehetővé.  
Az óvodavezető ezután az új Köznevelési Törvény változásairól szól, ami most inkább az 
iskolát érinti, a következő az óvodáról fog szólni. Tájékoztat az óvodai felvételről, a 2,5 éves 
gyerekek felvételéről, a rendellenességgel és a pszichés fejlődési zavarral rendelkező 
gyerekek óvodáztatásáról. A törvényt folyamatosan figyelni kell, mert a jogszabályok sűrűn 
változnak. Megköszöni a mezőfalvi önkormányzatnak és a képviselőtestületnek, az óvoda 
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kollektívájának és a közvetlen helyettesének munkáját, mert a szakmai munkához kell ez a 
háttér, különben nem működne így az óvoda.  
 
 
Fischer József Hantos község polgármestere megköszöni az óvodavezető beszámolóját a 
tagintézmény vezetőinek, a szülők és a gyermekek nevében. Az óvodánál és az iskolánál is 
történt személyi változás nyugdíjba vonulás miatt, bemutatja az utódokat Varjas Krisztina és 
Juhász  Gabriella személyében. További jó egészséget kíván az óvoda minden dolgozójának. 
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az óvoda 
beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 7 fő 
Szavazott: 7 fő 
Igen szavazat: 7 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
A Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 
80/2012. IX. 26.) számú képviselőtestületi határozata 

a Tündérkert Óvoda 2011/2012. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 
2011/2012. Nevelési év tevékenységéről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) 
megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja.  
 
Felelős: Márok Csaba polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
Fischer József Hantos község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az óvoda beszámolóját, 
szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 3 fő 
Szavazott: 3 fő 
Igen szavazat: 3 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Hantos község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

 

 

 

 



5 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2012. IX. 26.) számú határozata  

a Tündérkert Óvoda 2011/2012. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda 
2011/2012. Nevelési év tevékenységéről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz 
csatolva) megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja.  
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 

 

 

Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az óvoda 
beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 
Szavazott: 5 fő 
Igen szavazat: 5 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Daruszentmiklós község Önkormányzatának képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának  
96/2012. IX. 26.) számú képviselő-testületi határozata  

a Tündérkert Óvoda 2011/2012. nevelési év tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
 

Daruszentmiklós Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert 
Óvoda 2011/2012. Nevelési év tevékenységéről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz 
csatolva) megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja.  
 
Felelős: Rauf Norbert polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 

 

2. Beszámoló az intézményfenntartó társulás működéséről 
 
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere felhívja a figyelmet arra, hogy az 
intézmény-fenntartási társulás a jövő évben iskolai szinten megszűnik, de az óvodai elvileg 
megmarad. Plusz normatíva nem lesz a társulásokra.  
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Kondor Lászlóné a Tündérkert Óvoda vezetője írásban leadta az Intézményfenntartó 
Társulás működésének beszámolóját. Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a 
tagintézményekkel régebben együtt dolgozik, mostanra már kialakult minden szempontból a 
jó kapcsolat. Igyekeznek a tanév folyamán mind többet találkozni, megadják a 
tagintézmények vezetőinek a megfelelő segítséget. A tagintézményekkel szoros és jó a 
kapcsolat, semmi probléma nem volt eddig.  
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere megköszöni a beszámolót. Kéri 
Mezőfalva Nagyközség képviselőtestületét, aki elfogadja, szavazzon. 
 
A szavazáskor jelen van: 7 fő 
Szavazott: 7 fő 
Igen szavazat: 7 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
A Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 
81/2012. IX. 26.) számú képviselőtestületi határozata 

Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2011/2012. Tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalva – 
Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011/2012. 
Tanévi működéséről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja. 
 
Felelős: Márok Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Fischer József Hantos község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az Intézményfenntartó 
Társulás beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 3 fő 
Szavazott: 3 fő 
Igen szavazat: 3 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Hantos község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2012. IX. 26.) számú határozata  

Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2011/2012. Tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 
Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalva – Hantos - 
Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011/2012. Tanévi 
működéséről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt 
változtatás nélkül elfogadja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az 
Intézményfenntartó Társulás beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 
Szavazott: 5 fő 
Igen szavazat: 5 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Daruszentmiklós község Önkormányzatának képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának  
97/2012. IX. 26.) számú képviselő-testületi határozata  

Mezőfalva – Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
2011/2012. Tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról  

 
 

Daruszentmiklós Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalva – 
Hantos - Daruszentmiklós Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011/2012. 
Tanévi működéséről szóló beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt 
változtatás nélkül elfogadja. 
 
Felelős: Rauf Norbert polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
3. Beszámoló a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységéről.  
 

 

 

Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere átadja a szót Jaksics Erzsébet 
iskolaigazgatónak. 
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Jaksics Erzsébet iskolaigazgató az iskola írásban benyújtott beszámolója mellé szóbeli 
prezentációt mutat be, kivetítő segítségével, melyben havi bontásban ismerteti az iskola 
ünnepségeit, kirándulásait, táborait, tevékenységeit.  
 
Nyulasiné Lakos Angéla igazgatóhelyettes a művészetoktatás sikereit ecseteli, elmondja, 
hogy a lehető legmagasabb kategóriai besorolást érték el. A község kulturális életének 
meghatározói a zenetanulók, a táncosok. A felső tagozatban a tanulók felkészülnek a 
középiskolai életre, ezért a képességeiknek megfelelő oktatást kell kapniuk, az iskola belépett 
a tehetségpont hálózatba.  
 
Horváth Lászlóné igazgatóhelyettes elmondja, hogy kinevezésénél az óvoda-iskola 
átmenetét kapta feladatul, úgy érzi ezt egyre jobban meg tudták valósítani. Szülői értekezletet 
tartanak a leendő elsősöknek, a tanítók látogatást tesznek a nagycsoportban, az 
iskolanyitogató programban a kicsik megismerhetik a tanítókat és az iskola épületét. 
Kéttanítós módszerrel ismerkednek a gyerekek. A másik nagy feladat az IPR bevezetése, a 
pályázat benyújtása, kidolgozás és működtetése. Több mint 50 hátrányos helyzetű tanulónak 
nyújtanak segítséget, pótolják az otthoni hiányt, elsősorban a szociális hátrányokat próbálják 
enyhíteni.  
 
Ollmann Judit a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője úgy gondolja, hogy az integráltan 
oktatott gyerekek ellátása, a pedagógusi összefogás lehet az intézmény referencia területe. Ma 
már látás-, mozgássérült gyerekek is járnak az iskolába. Az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat 2008-tól működik, melyet a szakembergárda, a gyógy- és fejlesztőpedagógusok 
munkája tette ezt lehetővé. Ezt a feladatellátást kistérségi szintre sikerült kiterjeszteni. Nyolc 
főállású és öt részmunkaidős pedagógus vesz részt ebben, akik sokat dolgoznak.  
 
 
Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy a most fújó szelek a fenntartókat eltávolítják 
egymástól, amit tragédiaként élnek meg. Ezért mutatták be az elmúlt öt évet, jövőre erre lehet, 
hogy nem lesz lehetőségük. Mindenkinek megköszöni, hogy bebizonyíthatták, hogy számukra 
nem létezik lehetetlen.  
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere megköszöni az iskola beszámolóját, 
örül annak, hogy a művészetoktatási intézményt kiválóra minősítették. Most egy teljesen más 
rendszer jön, amiben még nem látni, hogy mi lesz a pedagógiai szakszolgálatokkal.  Eddig is 
látszott, hogy az iskolában nagyon magas, színvonalas munka folyik. Jó, egymásra épülő 
rendszer alakult ki, a településeknek megmarad az iskolájuk, ezért az a jó, ha megmarad az 
együtt gondolkodás.  
 
 
 

Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere megköszöni az iskolavezetés munkáját, 
minden dolgozó és az önkormányzat munkáját és közreműködését. Bízik benne, hogy ezt az 
időszakot átvészelik. Megköszöni az óvoda dolgozóinak munkáját is, velük továbbra is együtt 
fognak dolgozni. 
 

Fischer József Hantos község polgármestere a köszönetet kiegészíti azzal, hogy mindenki 
munkáját megköszöni, aki erőt és energiát fektetett ebbe a munkába. Hantos jövőjére nézve 
nagy kérdőjel van, mi lesz a továbbiakban. Az akarat megvan az iskola megtartására, kérdés 
milyen áron, milyen erővel, mit tudnak kigazdálkodni. A 7. És 8. osztályos tanulók kivétel 
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nélkül örömmel jöttek haza Hantosra. Gyömörei Barnáné tagintézmény vezető nyugdíjba 
megy, utódja : Siposné Takács  Tünde lesz. 
 
Dr. Woth László Mezőfalva Nagyközség címzetes főjegyzője szerint akárki lesz a fenntartó, 
a mezőfalvi gyerekek fognak idejárni, ezeknek a testületeknek kell róluk gondoskodni, nem 
szakadhat meg a kapcsolat.  
 
 
Jaksics Erzsébet iskolaigazgató ismerteti a törvény változásait, a Köznevelési Törvényt 
júliusban módosították, kiadták hozzá a végrehajtási utasítást. A jelenleg érvényes szabály 
szerint két fenntartóhoz fognak tartozni. A működtető az önkormányzat saját bevételei 
terhére, ha nem tudják ellátni, lemondhatnak a fenntartásról egy nyilatkozattal. El vannak 
keseredve, várják az útmutatást, hogyan kell az átadást megejteni, nem tudják a folyamatot 
előre tervezni. Munkájukat most is a törvényességet szem előtt tartva végzi. 
 
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere elmondja, hogy ha lemond az 
önkormányzat a fenntartásról, akkor is kivetik rá a hozzájárulást. A működtető vagyont át kell 
adni. Azt még nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a saját bevétel.  A tankerületi vezetőket 
most pályáztatják.   
 
Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy mi változik január 1-jétől és mi jövő 
szeptember 1-jétől. Januártól megváltozik a fenntartó, a dokumentumokat át kell írni. Lesz 
kerettanterv, pár változat közül lehet választani és ehhez kell az alapdokumentumokat 
átdolgozni. Ezeknek december 31-ig el kell készülniük. A pedagógusok a Klebelsberg Kuno 
Intézményfenntartó Központ fennhatósága alá kerülnek. Változatlan kinevezéssel veszik át a 
munkáltató jogokat. Ő már új pedagógust nem vehet fel, mert nincs ilyen jogosítványa. A 
tanév végéig nem nyúlnak az intézményvezető alapvető szerkezetéhez, az érvényben lévő 
kinevezések maradnak. A technikai személyzet a működtetőhöz fog tartozni, az iskola 
állagmegóvása is az önkormányzaté lesz. Az még nem tudják, mi lesz a tagintézményekkel.  
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere elmondja, hogy december 31-ig 
megszűnik a társulás, az intézményvezetői állásokra – amíg ezt nem töltik be – a régi vezetők 
kapnak megbízást. Felidézi az elmúlt éveket, hangsúlyozva a jó viszonyt, melyen a gyerekek 
nyertek leginkább. A települések maguk döntöttek mindenben. Mivel nagyon jó volt, most 
keserű a szánk íze. Megköszöni a települések munkáját, a képviselők munkáját, az együtt 
eltöltött időt, bár az óvoda tekintetében együtt maradunk. Megköszöni az iskola beszámolóját.  
 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere megköszöni a beszámolót. Kéri 
Mezőfalva Nagyközség képviselőtestületét, aki elfogadja, szavazzon. 
 
A szavazáskor jelen van: 7 fő 
Szavazott: 7 fő 
Igen szavazat: 7 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
A Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 
82/2012. IX. 26.) számú képviselőtestületi határozata 

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló beszámolót 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) elfogadja. 
 
Felelős: Márok Csaba polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Fischer József Hantos község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az Intézményfenntartó 
Társulás beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 3 fő 
Szavazott: 3 fő 
Igen szavazat: 3 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
 
Hantos község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 

 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2012. IX. 26.) számú határozata  

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Hantos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló beszámolót  
(jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Rauf Norbert Daruszentmiklós község polgármestere kéri, hogy aki elfogadja az 
Intézményfenntartó Társulás beszámolóját, szavazzon.  
 

A szavazáskor jelen van: 5 fő 
Szavazott: 5 fő 
Igen szavazat: 5 db 
Nem szavazat: 0 
Tartózkodás: 0 
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Daruszentmiklós község Önkormányzatának képviselőtestülete 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának  
98/2012. IX. 26.) számú képviselő-testületi határozata  

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 

Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. évi tanév tevékenységéről szóló beszámolót 
(jegyzőkönyvhöz csatolva) megvitatta és azt változtatás nélkül elfogadja. 
 
Felelős: Rauf Norbert polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Márok Csaba Mezőfalva Nagyközség polgármestere más megtárgyalandó ügy nem lévén az 
ülést bezárja azzal, hogy Mezőfalva Nagyközség képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozó termében folytatja munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

         Fischer József                  Márok Csaba 
Hantos község polgármestere        Mezőfalva nagyközség polgármestere 
 
 
 

Rauf Norbert 
Daruszentmiklós község polgármestere 

 
 
 Gálné Papp Erika Hantos  
község körjegyző megbízásából: 
 
  
   Horváth Jánosné       Dr. Woth László 
  Hantos község igazgatási ügyintézője                   Mezőfalva nagyközség címzetes főjegyzője 
     
 
 

Pulainé Varga Gabriella 
Daruszentmiklós község jegyzője 

       
           Suhaj Józsefné 
Hantos Község  jkv.hitelesítője  


