
Szigliget - Hegymagas 

Községek Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2010. április 28-án 17.00 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Általános Iskola, Nyugdíjas Klub Szigliget, Kossuth u. 53. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester                

ifj. Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

Ódor Zoltán képviselő 

Szabó Tibor 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 

Frick Beatrix könyvvizsgáló 

Páros Gyuláné költségvetési előadó 

Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó 

      Jeszencsák Edvin iskolaigazgató 

      Szalay Csabáné vezető óvónő 

       
 

Távolmaradását bejelentette: 

 

Békefi Péter alpolgármester  

Balassa Sándor képviselő 

Szőke István képviselő  

       

 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a szigligeti 

8 képviselő-testületi tag közül 5, a hegymagasi 6 képviselő-testületi tag az ülésen megjelent. 

Az ülés határozatképes. 

 

Az ülést megnyitotta. 
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Balassa Balázs polgármester: Köszönti az együttes ülésen megjelent képviselőket, 

intézményvezetőket. Ismertette az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Beszámoló a Közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetésének  

teljesítéséről 

 

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

 3./ Tájékoztató az oktatási intézmények tevékenységéről 

 

4./ Körjegyző beszámolója a Körjegyzőség munkájáról 

 

 

1./ Beszámoló a Közös fenntartású intézmények 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: A közös fenntartású intézmények 2009. évi gazdálkodásáról 

szóló írásos előterjesztést a képviselő-testületek tagjai kézhez kapták. A számok tükrében 

elmondhatják, hogy az intézmények gazdálkodása megfelelő volt, takarékosan gazdálkodtak 

az év közben elfogadott határozatoknak megfelelőn. Kéri képviselő társait, hogy kérdéseiket, 

észrevételeiket tegyék meg. Kérdés, hozzászólás nem lévén javasolja, hogy a közös 

fenntartású általános iskola 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testületek 

fogadják el.  

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

59/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a közös 

fenntartású általános iskola 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású általános 

iskola 2009. évi költségvetésének teljesítését építse 

be Szigliget község Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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39/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a közös 

fenntartású általános iskola 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású általános 

iskola 2009. évi költségvetésének teljesítését építse 

be Szigliget község Önkormányzatának 2009. évi 

költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a napközi otthonos óvoda 2009. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

  

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

60/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a közös 

fenntartású napközi otthonos óvoda 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású napközi 

otthonos óvoda 2009. évi költségvetésének 

teljesítését építse be Szigliget község 

Önkormányzatának 2009. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

40/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a közös 

fenntartású napközi otthonos óvoda 2009. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 

elfogadta. 
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Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a közös fenntartású napközi 

otthonos óvoda 2009. évi költségvetésének 

teljesítését építse be Szigliget község 

Önkormányzatának 2009. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: A Körjegyzőség 2009. 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. 

 

Varga József alpolgármester:  A második oldalon a dologi kiadásoknál az eredeti terv az 

4.438 e Ft, módosítva lett 4.654 Ft-ra, aztán a teljesítés 3.798 e Ft. Miért kellett módosítani, 

mert kevesebb lett, mint az eredeti kiadás. 

 

Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó: A módosított bevételnél van az utolsó sorban, az 

a pénzmaradvány.  

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolja, hogy a Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el.  

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

61/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 

2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadta. 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a Körjegyzőség 2009. évi 

költségvetésének teljesítését építse be Szigliget 

község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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41/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a 

Körjegyzőség 2009. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek 

körjegyzőjét, hogy a Körjegyzőség 2009. évi 

költségvetésének teljesítését építse be Szigliget 

község Önkormányzatának 2009. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2010. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

3./ Tájékoztató az oktatási intézmények tevékenységéről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az Oktatási intézmények tevékenységéről szóló írásos 

előterjesztést képviselő társai előzetesen kézhez kapták. Kéri képviselő társait, hogy 

kérdéseiket, észrevételeiket tegyék meg. Az intézményvezetők esetleges kiegészítéseiket 

tegyék meg. Először az iskola beszámolójával foglalkozzanak. 

 

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Úgy gondolom részletes 

tájékoztatást adtam az intézmény működéséről. A beszámolóból kiderült, hogy takarékosan 

sikerült működtetni az iskolát a 2009-es gazdasági évben. Azt gondolom, hogy szép, 

pedagógiai, szakmai szempontból is sikeres év volt. Amennyiben kérdés van, igyekszem 

megválaszolni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Kérdésem, a szeptemberi tanévben hány gyermekkel indul az 

első osztály? 

 

Jeszencsák Edvin iskolaigazgató: Hivatalosan 9 gyermek iratkozott be az első osztályba, 

több nem várható jelenleg. 

 

Balassa Balázs polgármester: A környező településeket látva, úgy gondolom a 9 fő nem 

olyan rossz szám. 

 

Illés László polgármester: A kérdésem nekem is erre irányult volna, ha nem is sok a 9 

gyerek, de megnyugtató. Az előterjesztésből kitűnik, hogy vidékről is több gyermek jár, 15 fő, 

azt jelzi, hogy a szállítás működik rendesen, mert ez lényeges kérdés. További eredményes 

munkát kívánok. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben az iskolai beszámolóval kapcsolatban nincs több 

kérdés, rátérnénk az óvodára. Megkérdezem, az intézményvezetőt, van-e kiegészítése? 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Részletes beszámolót készítettem, konkrét kérdés van, arra 

válaszolok. 
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Balassa Balázs polgármester: Úgy gondolom, hogy az egy csoportos óvoda működtetésében 

stabilnak mondható a gyermeklétszám. Megtetettük azokat a lépéseket, beiratkozás 

tekintetében, hogy amennyiben a törvényi szabályozások úgy alakulnak, és szükségesnek 

látjuk, akkor bölcsődei csoportot tudunk működtetni. 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Most már az oktatási törvény megengedi, hogy 2,5 éves 

gyermekeket felvehetünk az óvodába. 

 

Balassa Balázs polgármester: Arra kívántam kitérni, hogy a két óvodapedagógus elvégezte a 

törvényi előírásoknak megfelelő tanfolyamot. Amennyiben nincs kérdés, javasolja, hogy az 

oktatási intézmények tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

62/2010.(IV. 28.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete az oktatási 

intézmények tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

42/2010.(IV. 28.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete az oktatási 

intézmények tevékenységéről szóló beszámolót 

elfogadta. 

 

 

 

4./ 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, észrevételeiket tegyék meg. Kérdés, javaslat nem hangzott el, javasolja, hogy a 

Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

63/2010.(IV. 28.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a körjegyzőség 

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 



 7 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

43/2010.(IV. 28.) 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 18.00 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs         Illés László   Lutár Mária 

polgármester             polgármester                                 körjegyző 

 

 

 


