
Szigliget - Hegymagas
Községek Képviselő-testületei

J e g y z ő k ö n y v

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2009. április 29-én 18.30
órakor tartott együttes üléséről.

Az ülés helye: Faluház Hegymagas, József A. u. 11.
Jelen vannak:Szigliget község képviselő-testület tagjai

Balassa Balázs polgármester
Békefi Péter alpolgármester
ifj. Baráth Sándor képviselő
Káli Magdolna képviselő
Ódor Zoltán képviselő
Szabó Tibor képviselő
Szőke István képviselő

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai

Illés László polgármester
Varga József alpolgármester
Gyurka Miklósné képviselő
Kajdi Lászlóné képviselő
Kozma-Bognár László képviselő
Markovics György András képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak

Lutár Mária körjegyző
Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó
Szabó Lászlóné iskolaigazgató
Szalay Csabáné vezető óvónő

Távolmaradását bejelentette:
Balassa Sándor képviselő

Illés László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, az intézményvezetőket.
Megállapította, hogy a szigligeti 8 képviselő-testületi tag közül 7, és a hegymagasi 6
képviselő-testületi tag az ülésen megjelent. Az ülés határozatképes.

Az ülést megnyitotta.

Illés László polgármester: Felkéri Balassa Balázs polgármestert az ülés levezetésére.

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Ismertette az ülés meghívó
szerinti javasolt napirendjét.

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták.
A megtárgyalt napirend

1./ Beszámoló a Közös fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról



2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről

3./ Körjegyző beszámolója a Körjegyzőség munkájáról
1./ Beszámoló a Közös fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról

Balassa Balázs polgármester: A közös fenntartású intézmények 2008. évi gazdálkodásáról
szóló írásos előterjesztést a képviselő-testületek tagjai kézhez kapták. A számok tükrében
elmondhatják, hogy az intézmények gazdálkodása megfelelő volt, takarékosan gazdálkodtak.
Az intézményvezetők részére az utolsó sorban lévő összegek fontosok. Az iskolánál 2.056 e
Ft, az óvodánál 1.042 e Ft pénzmaradvány keletkezett. Biztosan annak örülnének az
intézményvezetők, ha a képviselő-testületek vagy pályázati önerőnek, vagy karbantartási,
felújítási munkák céljára megkapnák az intézmények. Kéri képviselő társait, hogy
kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Úgy gondolja, hogy a pénzmaradvány nyilván kell arra a
dologra, amiről már korábban beszéltek a polgármester úrral, jegyzőnővel. Felmerült a
bölcsőde, óvoda közös intézményként történő működtetése. Ez a maradvány nyilván nem elég
az indításhoz, de segítséget jelenthet, mert komoly feltételeknek kell megfelelni.

Balassa Balázs polgármester: Tájékoztatja a testületek tagjait, hogy megjelent egy törvény,
ami lehetőséget biztosít arra, hogy kis létszámú óvodáknál, a létszámtól függően 5 bölcsődés
korú gyermeket is fel lehet venni. Felvenni most is fel lehet, de ez annyiban különbözik, hogy
ehhez jár állami támogatás is. Abban maradtak, hogy egyelőre adatgyűjtés történik, és
szeptember környékén fognak ezzel foglalkozni. Addigra kiderül, hogy a jogi helyzet
mennyire fog változni, a lehetőség megmarad-e. A váltásra, intézmény összevonásra a
törvény március 31-ig biztosít lehetőséget, lesz egy félévük, hogy előkészítsék, amennyiben a
testületek a bölcsőde mellett döntenek.

Illés László polgármester: Örömmel hallja, hogy pénzmaradvány keletkezett az
intézményeknél. A költségvetés elfogadásakor ezt az összeget az intézményeknek szánták, az
a véleménye, hogy maradjon is náluk. Biztos benne, hogy a vezetők hasznosan használják fel.
A bölcsödét nagyon jó ötletnek tartja, használják ki az adódó lehetőséget, ők támogatni tudják
az ilyen kezdeményezést.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Nagyon át kell gondolni, a törvény egy csoportban 20
gyerekkel számol, szeptembertől 19 gyerek van, maximum 1 gyereket tudnának felvenni. Azt
tudni kell, hogy komoly személyi feltételeknek is meg kell felelni, szakképesített gondozónőt
kell alkalmazni, az óvónőknek 60 órás tanfolyamot kell elvégezni.

Illés László polgármester: Akkor nem olyan egyszerű ez a dolog.

Szalay Csabáné vezető óvónő: Azért is érdemes még várni, mert meglátják, hogy a törvényi
feltételekben nem lesz-e változás, könnyítés, vagy szigorítás. Nagyon új dolog, itt a
környéken úgy tudja Balatonederics próbálkozik.

Balassa Balázs polgármester: Az itt élő fiatal anyukáknak lenne egy szolgáltatás, akik
rákényszerülnek, hogy mielőbb visszamenjenek a munkahelyükre, féltve a munkahelyüket,
vagy más okok miatt is. Lehetőség a kis településeknek, hogy ne legyenek hátrányos
helyzetben a városokkal szemben. Ha lehet, az ilyen lépéseket igenis meg kell tenni



Szabó Lászlóné iskolaigazgató: A pénzmaradvány a takarékos gazdálkodásnak, a különböző
pályázati támogatások az eredménye. Nagyon szeretné, ha az iskolánál maradhatna, mert a
nyárra nagyobb volumenű karbantartást és felújítást tervez az iskolaépületében, amire nem
terveztek költséget.

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a közös fenntartású általános iskola 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el, a pénzmaradványt
általános tartalékként hagyják meg az intézménynél.

Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
47/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Szigliget község Képviselő-testülete a közös
fenntartású általános iskola 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta, a pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek
körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású általános
iskola 2008. évi költségvetésének teljesítését építse
be Szigliget község Önkormányzatának 2008. évi
költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi
34/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Hegymagas község Képviselő-testülete a közös

fenntartású általános iskola 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta, a pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek
körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású általános
iskola 2008. évi költségvetésének teljesítését építse
be Szigliget község Önkormányzatának 2008. évi
költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a napközi otthonos óvoda 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el, a pénzmaradványt
általános tartalékként hagyják meg az intézménynél.
Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi
48/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Szigliget község Képviselő-testülete a közös

fenntartású napközi otthonos óvoda 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta, a pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek
körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású napközi
otthonos óvoda 2008. évi költségvetésének
teljesítését építse be Szigliget község
Önkormányzatának 2008. évi költségvetés
teljesítéséről szóló rendeletébe.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi



35/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Hegymagas község Képviselő-testülete a közös
fenntartású napközi otthonos óvoda 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta, a pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek
körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású napközi
otthonos óvoda 2008. évi költségvetésének
teljesítését építse be Szigliget község
Önkormányzatának 2008. évi költségvetés
teljesítéséről szóló rendeletébe.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lutár Mária körjegyző

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
Balassa Balázs polgármester: A Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban kézhez kapták. Kéri képviselő társait, hogy
kérdéseiket tegyék fel.

Lutár Mária körjegyző: A körjegyzőség költségvetése részletesen kidolgozásra került,
amennyiben kérdés van, arra válaszolnak.

Balassa Balázs polgármester: Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Javasolja, hogy a
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-
testületek fogadják el, a pénzmaradványt általános tartalékként hagyják meg az intézménynél.

Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

49/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Szigliget község Képviselő-testülete a
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, a
pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.Megbízza Szigliget -
Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének
teljesítését építse be Szigliget község Önkormányzatának 2008. évi költségvetés teljesítéséről
szóló rendeletébe.Határidő: 2009. április 30.Felelős: Lutár Mária körjegyző
Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

36/2009.(IV. 29.) Kt. sz.H a t á r o z a t o t Hegymagas község Képviselő-testülete a
Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, a
pénzmaradványt általános tartalékként az intézménynél hagyja.Megbízza Szigliget -
Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a Körjegyzőség 2008. évi költségvetésének
teljesítését építse be Szigliget község Önkormányzatának 2008. évi költségvetés teljesítéséről
szóló rendeletébe.Határidő: 2009. április 30.Felelős: Lutár Mária körjegyző 3./ Körjegyző
beszámolója a Körjegyzőség munkájáról
Balassa Balázs polgármester: A Körjegyzőség munkájáról szóló előterjesztést a képviselő-
testületek tagjai megkapták. Részletes beszámolót kaptak képviselő társai, kéri, hogy
kérdéseiket, segítő szándékú észrevételeiket tegyék meg. Kérdés, javaslat nem hangzott el,
javasolja, hogy a Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják
el.

Szigliget község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta az alábbi

50/2009.(IV. 29.) kt. sz.H a t á r o z a t o t
Szigliget község Képviselő-testülete a körjegyzőség
munkájáról szóló beszámolót elfogadta.



Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi

37/2009.(IV. 29.) kt. sz.H a t á r o z a t o t
Hegymagas község Képviselő-testülete a
körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót
elfogadta.

Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K. m. f.

Illés László Balassa Balázs Lutár Mária
polgármester polgármester körjegyző


