
Szigliget - Hegymagas 

Községek Képviselő-testületei 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült Szigliget - Hegymagas községek Képviselő-testületeinek 2012. április 25-én 18.00 

órakor tartott együttes üléséről. 

 

Az ülés helye: Básti Lajos Közösségi Ház Szigliget, Kossuth u. 23. 

 

Jelen vannak: 

Szigliget község képviselő-testület tagjai 

Balassa Balázs polgármester                

Baráth Sándor képviselő 

Káli Magdolna képviselő 

 

Hegymagas község Képviselő-testület tagjai 

Sallee Barbara polgármester 

Gyurka Miklósné képviselő 

Szigeti László képviselő  

 

 

Távolmaradását bejelentette: 

Balassa Sándor képviselő 

Kozma-Bognár László alpolgármester 

    

Tanácskozási joggal meghívottak   

Lutár Mária körjegyző 

Illésné Szántai Ágnes költségvetési előadó 

      Balassáné Molnár Edit megbízott iskolaigazgató 

      Szalay Csabáné vezető óvónő 

 

       
 

Balassa Balázs polgármester: Köszöntöm az együttes ülésen megjelenteket, képviselőket, 

intézményvezetőket. Megállapítom, hogy a szigligeti 5 képviselő-testületi tag közül 3 jelen 

van, a hegymagasi 5 képviselő-testületi tag közül 3 képviselő jelen van, az ülés 

határozatképes. 

 

Az ülést megnyitom. 
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Balassa Balázs polgármester: Ismertetem az ülés meghívó szerinti javasolt napirendjét.  

 

A javaslatot a képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták. 

 

A megtárgyalt napirend 

 

1./ Beszámoló az oktatási intézmények 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

3./ Tájékoztató az oktatási intézmények tevékenységéről 

 

4./ Körjegyző beszámolója a Körjegyzőség munkájáról 

 

 

1./ Beszámoló az oktatási intézmények 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: A közös fenntartású intézmények 2011. évi gazdálkodásáról 

szóló írásos előterjesztést a képviselő-testületek tagjai kézhez kapták. Először az iskola 

gazdálkodásával kapcsolatos anyagot tárgyaljuk. Megkérdezem az intézményvezetőt van-e 

kiegészítése. 

 

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató: Nincs kiegészítésem. 

 

Balassa Balázs polgármester: A költségvetésből kitűnik, hogy ismét van tartaléka az 

intézménynek. Mai kistérségi ülésre kaptunk egy felmérést az iskolák fenntartási költségeiről. 

Az anyagból kitűnik, hogy a legjobb számokkal rendelkezik a szigligeti iskola, viszont az is 

igaz, hogy az állami támogatás messze nem elég, a legtöbbet nekünk kell a költségekhez 

hozzátenni. Mindannyian tudjuk, attól, hogy 70 gyerek van és nem 120, a kiadások ugyanúgy 

megvannak, a villanyt használják, a pedagógusok száma ugyanannyi. Az idei évi 

költségvetésen sem tudtunk faragni, de az anyagból látható, hogy a tervezett költségvetés 

tartható. 

Amennyiben nincs kérdés, térjünk át az óvoda 2011. évi gazdálkodására. Megkérdezem az 

intézményvezetőt van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban. 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Kiegészítésem nincs, az anyagból látszik, hogy szinte 

mindenhol elértük a 100 %-os teljesítést. Kevés pénzmaradványunk keletkezett, arra 

szeretném kérni a testületeket, ha ezt felhasználhatnánk a gyerekek érdekében, esetleg udvari 

játékok fejlesztésére. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az lenne a javaslatom, ha a képviselő-testületek egyetértenek, 

hogy az iskola és óvoda pénzmaradványa maradjon tartalékként az intézményeknél később 

meghatározandó célokra. 

 

Javasolom, hogy a közös fenntartású általános iskola 2011. évi gazdálkodásáról szóló 

beszámolót a képviselő-testületek fogadják el.  

 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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43/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a közös fenntartású 

általános iskola 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadta. 

A módosított kiadási előirányzat:  54.401 e Ft 

Teljesítés:  49.762 e Ft 

Pénzmaradvány:    4.639 e Ft  

ebből feladattal terhelt maradvány:        399 e Ft 

 szabad maradvány:     4.240 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

közös fenntartású általános iskola 2011. évi költségvetésének 

teljesítését építse be Szigliget község Önkormányzatának 2011. 

évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

26/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a közös fenntartású 

általános iskola 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 

beszámolót elfogadta. 

A módosított kiadási előirányzat:  54.401 e Ft 

Teljesítés:  49.762 e Ft 

Pénzmaradvány:    4.639 e Ft  

ebből feladattal terhelt maradvány:        399 e Ft 

 szabad maradvány:     4.240 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

közös fenntartású általános iskola 2011. évi költségvetésének 

teljesítését építse be Szigliget község Önkormányzatának 2011. 

évi költségvetés teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy a napközi otthonos óvoda 2011. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

  

Szigliget község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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44/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a közös fenntartású 

napközi otthonos óvoda 2011. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

A módosított kiadási előirányzat: 15.463 e Ft 

Teljesítés: 14.642 e Ft 

Pénzmaradvány: 821 e Ft  

ebből feladattal terhelt maradvány:46 e Ft 

szabad maradvány: 775 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

közös fenntartású napközi otthonos óvoda 2011. évi 

költségvetésének teljesítését építse be Szigliget község 

Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 

rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

27/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a közös fenntartású 

napközi otthonos óvoda 2011. évi költségvetésének 

teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

A módosított kiadási előirányzat: 15.463 e Ft 

Teljesítés: 14.642 e Ft 

Pénzmaradvány: 821 e Ft  

ebből feladattal terhelt maradvány:46 e Ft 

szabad maradvány: 775 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

közös fenntartású napközi otthonos óvoda 2011. évi 

költségvetésének teljesítését építse be Szigliget község 

Önkormányzatának 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 

rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

 

Szabó Tibor alpolgármester és Varga József képviselő megérkezett az ülésre 
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2./ Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

Balassa Balázs polgármester: A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 

szóló beszámolót a képviselők előzetesen írásban kézhez kapták. Kéri képviselő társait, hogy 

kérdéseiket tegyék fel. Megkérdezem a körjegyzőt szeretné-e kiegészíteni az anyagot? 

 

Lutár Mária körjegyző: A körjegyzőség költségvetése részletesen kidolgozásra került, 

kiegészítést nem kívánok tenni. 

 

Balassa Balázs polgármester: Az anyagból kitűnik, hogy az előirányzaton belül maradt a 

költségvetés. Kérdés, hozzászólás nem lévén, javasolom hogy a Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el.  

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

45/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Szigliget község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.  

A módosított bevételi és kiadási előirányzat: 33.832 e Ft 

Bevételi teljesítés: 33.833 e Ft 

Kiadási teljesítés:  28.047 e Ft 

Pénzmaradvány:  5.786 e Ft  

Szabad pénzmaradvány: 5.786 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítését építse be 

Szigliget község Önkormányzatának 2011. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

28/2012.(IV. 25.) Kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. 

évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 

A módosított bevételi és kiadási előirányzat: 33.832 e Ft 

Bevételi teljesítés: 33.833 e Ft 

Kiadási teljesítés:  28.047 e Ft 

Pénzmaradvány:  5.786 e Ft  

Szabad pénzmaradvány: 5.786 e Ft 

Megbízza Szigliget - Hegymagas községek körjegyzőjét, hogy a 

Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítését építse be 
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Szigliget község Önkormányzatának 2011. évi költségvetés 

teljesítéséről szóló rendeletébe. 

Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Lutár Mária körjegyző 

 

 

3./ Tájékoztató az oktatási intézmények tevékenységéről 

 

Balassa Balázs polgármester: Az oktatási intézmények elmúlt évi tevékenységéről szóló 

előterjesztést képviselő társaim megkapták. Megkérdezem az iskolaigazgatót, hogy ki 

kívánja-e egészíteni a beszámolót? 

 

Balassáné Molnár Edit iskolaigazgató: Részletes beszámolót készítettem, az iskolában 

történő dolgok az újságban megjelennek, a szülőket tájékoztatjuk. 

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönöm a munkát. Az ülés előtt polgármester urat 

kérdeztem, van-e hír a tervekről. Negatív volt a válasz, még nem történt koncepcionális 

döntés, hogy mi lesz az iskola jövője. Szeretnénk mi is minél előbb a tervekről tudni, azt 

kérném továbbra is, tartsuk fenn a jó kapcsolatot, hogy az információk időben átjussanak. 

Köszönöm. 

 

Balassa Balázs polgármester. Érintőlegesen beszélgettünk erről polgármester asszonnyal. 

Azt tudni kell, hogy 2012. május 31-ig van az önkormányzatoknak lehetősége olyan 

társulásokat létrehozni, ami a következő tanévre meghatározza az iskola jövőjét. Azt, hogy 

ezeket a társulásokat mennyire tartja tiszteletben a későbbi fenntartó, ezt nem lehet tudni. 

Tárgyaltunk a Balatonederics-i iskolával, döntés nem született, valószínű az lesz az álláspont, 

hogy a későbbi fenntartó eldönti, hogy az iskolát hova fogja csatolni. Ha beolvadunk 

valahova, semmivel nem vagyunk előbbre, mintha 2013. szeptemberben azt mondják, hogy 

ide és ide csatlakozzunk, mert most még nem lehet tudni, hogyan veszi át az állam. Az utolsó 

információnk az állam a vagyont nem veszi át, a döntési jogkört veszi át, az ingatlan 

üzemeltetését az önkormányzatoknál hagyja, de még ez is változhat. Egyelőre nincs annyi 

információnk, hogy 2012. május 31-ig megalapozott és jó döntést tudjunk hozni.  

Amennyiben az iskolával kapcsolatban nincs kérdés, térjünk át az óvoda tevékenységére. 

Megkérdezem az óvodavezetőt, az elkészítetett anyaghoz van-e kiegészítése? 

 

Szalay Csabáné óvodavezető: Részletes tájékoztatót készítettem, kiegészítésem nincs. 

 

Balassa Balázs polgármester: Köszönöm az intézményvezetőknek a részletes anyagot, az 

elmúlt évi tevékenységüket. Megkérdezem, hogy óvoda beszámolójával kapcsolatban van-e 

kérdés. 

 

Sallee Barbara polgármester: Köszönetemet fejezem ki az eddigi munkáért. 

 

Balassa Balázs polgármester: Javasolom, hogy az oktatási intézmények tevékenységéről 

szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

 

 

Szigliget község képviselő-testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 
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46/2012.(IV. 25.) 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 4 igen szavazattal meghozta az  alábbi 

 

 

29/2012.(IV. 25.) 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. Megkérdezem jegyzőnőt, ki kívánja-e egészíteni az anyagot? 

 

Lutár Mária körjegyző. A beszámoló részletes, nincs kiegészítésem. 

 

Balassa Balázs polgármester: Amennyiben nincs hozzászólás, kérdés, javasolom, hogy a 

körjegyzőség munkájáról szóló beszámolót a képviselő-testületek fogadják el. 

 

Szigliget község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

47/2012.(IV. 25.) 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 4 igen szavazattal meghozta az alábbi 

 

 

30/2012.(IV. 25.) kt. sz. 

H a t á r o z a t o t 

 

Hegymagas község Képviselő-testülete a körjegyzőség 

munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
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Több tárgy nem lévén Balassa Balázs polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Balassa Balázs       Sallee Barbara   Lutár Mária 

polgármester             polgármester                                 körjegyző 

 

 

 

 

 

 


