LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 641/2009.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete és Uzsa Települési
Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 06-án (péntek) 17.00 órai kezdettel
megtartott együttes nyilvános üléséről

Ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház tárgyaló terme

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Orbán Kálmán, Nagy Károly, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit,
Zámbó Mária képviselők
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,
Gábor Oszkár, Perger István és Szi-Benedek Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal:

Nagyné Simon Margit megbízott körjegyző
Nyírő-Bognár Mária óvoda vezető
Gutmajer Tiborné költségvetési főmunkatárs

Jegyzőkönyvvezető:

Lakatos Adrienn

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd
Képviselő-testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő jelen van, Uzsa Képviselőtestülete részéről a megválasztott 6 képviselőből 4 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a
képviselő-testületek együttes ülését megnyitja.
Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet Lesenceistvánd Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja
meg:
NA P I R E N D :
1.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek
2009. évi költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
2.) A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és az óvodai beiratás
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
3.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda házirendje
Előterjesztő: Nyírő-Bognár Mária óvodavezető

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA:
1.) Lesenceistvánd és Uzsa Települési Önkormányzatok közös fenntartású intézményeinek
2009. évi költségvetése (óvoda, háziorvos, védőnő, temető, konyha)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy az írásos előterjesztés
a képviselők részére megküldésre került. Javasolta, hogy a korábbi évek tematikáját követve külön
tárgyalják az egyes szakfeladatokat, majd azokról egyenként hozzanak határozatot. A kiküldött
előterjesztés 1/1. számú melléklete tartalmazza a konyha fenntartásának 2009. évi bevételi-kiadási
előirányzatait. Megkérdezte Kovács Károly polgármestert, hogy a konyhával kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni.
Kovács Károly polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a konyha fenntartásával
kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója az előterjesztéshez.
Tóth Csaba polgármester: A konyha szakfeladattal kapcsolatban elmondta, hogy az
óvodavezetővel egyeztetve a következő álláspontra jutottak. A konyha jelenleg 33 óvodás, valamint
55 iskolás gyermek étkeztetését látja el. Erre a tevékenységre 1,5 fő áll rendelkezésre. Sem az
óvodavezető részéről, sem pedig a dolgozók részéről nincs erre a feladatra további létszámigény.
A fő problémát abban látja, hogy az óvodában felmerülő, az étkeztetéssel kapcsolatos költségeket az
óvoda fizeti, holott az főként iskolai étkeztetést lát el. Véleménye szerint ésszerű megoldás az volna,
ha a költségeket (víz, gáz, villany) megosztaná az iskola és az óvoda. Az óvodába 3 uzsai gyermek
jár, illetve 30 lesenceistvándi. A költségek ennek megfelelően 1/10 és 9/10 arányban oszlanak meg a
két település között. Lesencetomajon az óvoda szakfeladatot az iskoláról teljes egészében
leválasztották. Az ebéd 555,- Ft-ba kerül, melyet a „Lesence Völgye” Általános Iskola megvesz a
lesencetomaji önkormányzattól. Az uzsai konyha 450,- Ft-ért ad egy ebédet. A lesencetomaji ebéd
ára tartalmazza a rezsi költséget, munkaerő költségét is. Bízik abban, hogy az önkormányzatok meg
tudnak állapodni a közös költségviselésben, hiszen Lesenceistvánd önkormányzata vállalja fel. A
konyha szakfeladattal kapcsolatban nem kívánt további kiegészítést tenni. Kérte a képviselő-testületi
tagok észrevételeit, kérdéseit.
Zámbó Mária képviselő megkérdezte, hogy ha az óvodával kapcsolatban 1,5 főről volt szó, az
előterjesztésben pedig 2 fő szerepel. Megkérdezte, hogy miért így van ez.
Tóth Csaba polgármester: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy valójában 1,5 fő van, azonban a
bér 2 főre van tervezve. Lakatos Zoltánné az óvodában titkárként dolgozik, azonban munkaidejének
felében az iskolások étkeztetését végzi.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy Lakatos Zoltánné az óvodatitkári teendőit
11.30-ig látja el, mivel ezután 15.00-ig az étkeztetést látja el, mosogat. Ezért van 2 fővel tervezve.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati
javaslat elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:
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5/2009. (II.06.) sz. Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2009.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 9.189. 000 Ft-ban állapítja
meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Normatív támogatás
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
6356
845
1988
9169
ezer forintban
eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

3204
985

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

524
3613
863

9189

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám

2 fő

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
4/2009. (II.06.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Konyha 2009. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 9.189. 000 Ft-ban állapítja
meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Normatív támogatás
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

ezer forintban
eredeti
előirányzat
6356
845
1988
9169
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Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

3204
985

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

524
3613
863

9189

A Konyha szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám

2 fő

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a következőkben a Százholdas Pagony Közös
Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2009. év költségvetését tárgyalják, mely az előterjesztés 1/2
sámú mellékletében olvasható. A kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója,
javasolta annak elfogadását. Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, kívánják-e kiegészíteni a
kiküldött előterjesztést.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy a szöveges előterjesztésben az óvodai résznél az
uzsai 3 tanulóra nem 788,- E Ft, hanem 941,- E Ft a hozzájárulás, amennyiben a közös költséget
számoljuk vissza, mely 10.351,- E Ft. Elmondta továbbá, hogy az állami normatívához
gyermekenként az önkormányzatoknak 506,- E Ft-ot kell hozzátenniük, ennyibe kerül egy óvodás.
Ez a folyamatosan csökkenő gyermeklétszámnak tudható be.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy az óvodai létszám tavaly 42 volt, míg a
2008/2009-es nevelési évben 33 fő. A jelentős csökkenés azért következett be, mert 22 tanköteles
gyermek hagyta el az óvodát tavaly, ezzel ellentétben csak 13 gyermek jött. A beíratottak aránya nem
változott a korábbi évekhez viszonyítva.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte az észrevételeket, kiegészítéseket. Az óvoda fenntartásával
kapcsolatban a tájékoztatást kívánt adni a jövőre tekintettel, melyen érdemes elgondolkodni. A
lesenceistvándi óvoda nemcsak a helyi gyermekeknek van fenntartva, hanem az uzsai gyermekeknek
is. A lesenceistvándi költségeket úgy lehetne csökkenteni, ha a gyermekek után fizetendő
hozzájárulást megosztanák a települések. ½ részben lakosságarányosan, ½ részben pedig
gyermeklétszám arányosan. Ehhez azonban Uzsa Települési Önkormányzat hozzájárulására van
szükség. Javasolni fogja ezt az iskola esetében is, az igazságosabb működtetés miatt. Megkérdezte
Gutmajer Tiborné pénzügyi munkatársat, hogy a Kovács Károly polgármester által tett észrevételre
kíván-e reagálni.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a koncepcióhoz képest a normatíva 153,- E
Ft-tal emelkedett, melyet az előterjesztésben nem javította, de összességében számszakilag nem
módosul a költségvetés.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a jelen lévő képviselőket,
kívánják-e kiegészíteni az elhangzottakat.
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Hozzászólás hiányában elmondta, hogy az óvoda tavaly új evőeszközöket, étkészleteket, poharakat
vásárolt, de nemcsak az óvodás létszámnak megfelelően, hanem az iskolásokat is figyelembe véve.
Összehasonlításként elmondta, hogy Lesencetomajon a napköziben 24 fő étkezik, míg
Lesenceistvándon 55 fő. Az 55 főből jelentős a halmozottan hátrányos helyzetűek, valamint a
hátrányos helyzetűek száma, akik ingyenes vagy 50 %-os étkezésben részesülnek. Az előterjesztést
elfogadásra javasolta.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat
elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
6/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas
Pagony K.F.T. Óvoda 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 20.126. 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Normatív támogatás
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
10351
9775
20126
ezer forintban
eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

12915
3899

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

730
1897
685

20126

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

6 fő

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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5/2009. (II.06.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Százholdas Pagony
K.F.T. Óvoda 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
20.126. 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Normatív támogatás
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
10351
9775
20126
ezer forintban
eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

12915
3899

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

730
1897
685

20126

Az óvoda szakfeladat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám

6 fő

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a következőkben a Háziorvosi Szolgálat 2009. év
költségvetését tárgyalják, mely az előterjesztés 1/3. Számú mellékletében olvasható. A kiküldött
előterjesztéssel kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója, javasolta annak elfogadását. Megkérdezte a
képviselő-testületi tagokat, kívánják-e kiegészíteni a kiküldött előterjesztést.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy Uzsa Települési Önkormányzat vonatkozásában a
háziorvosi szolgálatnál nem stimmel a lakosságszám. Amennyiben a lakosságszámot veszik alapul a
számításnál, akkor Uzsa lakossága 369 fő. Az előterjesztésben szereplő 327 főről azt gondolta, hogy
a kártyaszámot mutatja.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a lakosság számával, tehát 369 fővel
számolt. A kiküldött előterjesztésben sajnos elírásra került a lakosságszám, azonban ez a költségvetés
tervezetet nem érinti. Elmondta, hogy a temetőfenntartásnál is elírás történt a lakosságszámot
illetően, a hozzájárulás összege azonban helyesen szerepel.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Az előterjesztés elfogadásra
javasolta.

6

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat
elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi
Szolgálat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
13.097. 000.- Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
3198
8699
1200

Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások

13097

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
1200
7464

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

2218

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

500
1328
387

13097

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:

2 fő

Rész munkaidős létszám:

1 fő

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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6/2009. (II.06.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Háziorvosi Szolgálat
2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 13.097. 000.- Ft.ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
3198
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
8699
Intézményi saját bevétel ügyeleti dij
1200
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
13097

Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
1200
7464

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

2218

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

500
1328
387

13097

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:

2 fő

Rész munkaidős létszám:

1 fő

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a következőkben a Védőnői Szolgálat 2009. év
költségvetését tárgyalják, mely az előterjesztés 1/4. Számú mellékletében olvasható. A kiküldött
előterjesztéssel kapcsolatban nincs hozzáfűznivalója, javasolta annak elfogadását. Megkérdezte a
képviselő-testületi tagokat, kívánnak-e kérdést, észrevételt feltenni a kiküldött előterjesztéssel
kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat
elfogadását.

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
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8/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői
szolgálat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 .916. 000
Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat
463
2453

Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások

2916

ezer forintban

Megnevezés

eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

2068
644

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

50
85
69

2916

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Rész munkaidős létszám:

1 fő

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

7/2009. (II.06.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Védőnői szolgálat 2009.
évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2 .916. 000 Ft-ban
állapítja meg az alábbiak szerint :
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Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
463
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
2453
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
2916

Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

2068
644

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

50
85
69

2916

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Rész munkaidős létszám:

1 fő

Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a következőkben a temető fenntartásának 2009. év
költségvetését tárgyalják, mely az előterjesztés 1/5. Számú mellékletében olvasható. A kiküldött
előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Lesenceistvánd Települési Önkormányzat pályázatot
nyújtott be ravatalozó felújítására. A pályázat elbírálásáról még nem érkezett értesítés. Javasolta
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének, gondolkodjanak el azon, hogy a ravatalozó
egy részét tulajdonba átvegyék, hiszen azt az uzsaiak is használják. Az önkormányzatról azonban
jelentős terhet venne le Uzsa önkormányzata a döntéssel. Javasolta az előterjesztés elfogadását.
Kérte a képviselők kérdéseit, észrevételeit.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat
elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető
fenntartás szakfeladat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 2 .114. 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
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Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
2114
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
2114

Kiadások
Megnevezés

ezer forintban

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

eredeti
előirányzat
1612
104

Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

33
158
146
61

2114

A Temető szakfeladaton létszám foglalkoztatását nem tervezi.

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

8/2009. (II.06.) sz. Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat képviselő-testülete a Temető fenntartás
szakfeladat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
2 .114. 000 Ft.-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
2114
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
2114
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Kiadások
Megnevezés

ezer forintban

Felhalmozási kiadás
Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok
Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás
üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés,
reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

eredeti
előirányzat
1612
104
33
158
146
61

2114

A Temető szakfeladaton létszám foglalkoztatását nem tervezi.

2.) A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának és az óvodai beíratás
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos előterjesztés a képviselő-testületi tagok részére
kiküldésre került. Az előterjesztéssel kapcsolatban nem kívánt kiegészítést tenni. Az előterjesztés
elfogadásra javasolta. Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk az
előterjesztéshez.
Kovács Károly polgármester: Megkérdezte, hogy az óvoda esetében a pótbeiratkozásra időpontot
kell-e meghatározni.
Tóth Csaba polgármester: A kérdés megválaszolására felkérte Nyírő-Bognár Mária óvodavezetőt.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a korábbi években sem
volt az óvodában pótbeíratásra időpont meghatározva, mert arra nem volt igény. A képviselőtestületnek meg kell határozni az óvoda beiratkozás időpontját. Az a szülő, aki ezt nem teljesíti,
természetesen bármikor bemehet az óvoda, és azt pótolhatja. Az óvoda ebből a szempontból is
rugalmas.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a képviselő-testületeknek a határozati javaslat
elfogadását.
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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10/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos
jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a
beiratkozás időpontját a 2009/2010. óvodai nevelési évre az alábbiakban
állapítja meg.
2009. május 5-én (kedden) 8.00-16.00 óra
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett
intézményvezetőket értesítse.
Határidő:

2009. február 28.

Felelős:

Tóth Csaba polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2009. (II.06.) számú Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, a hatályos
jogszabályokat figyelembe véve, a Százholdas Pagony Közös Fenntartású
Napközi Otthonos Óvoda, az óvodai nevelést ellátó intézményben a
beiratkozás időpontját a 2009/2010. óvodai nevelési évre az alábbiakban
állapítja meg.
2009. május 5-én (kedden) 8.00-16.00 óra
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett
intézményvezetőket értesítse.
Határidő:

2009. február 28.

Felelős:

Kovács Károly polgármester

3.) Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda házirendje
Előterjesztő: Nyírő-Bognár Mária óvodavezető
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Felkérte Nyírő-Bognár Mária óvodavezetőt tegyen szóbeli kiegészítést a
napirendi ponttal kapcsolatban.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. Elmondta, hogy
a házirendet a közoktatási törvény és a 11/1994. MKM rendelet szabályozza. A házirendből az alábbi
dolgok hiányoztak: a heti rendszervezés módja, a foglalkozások rendje, valamint a gyermekek
értékelésének rendje, mely kötelező elem. Az uzsai gyermekek utazására vonatkozó szabályozást is
át kellett dolgozni. A korábbi házirendben úgy szerepelt, hogy az óvodai dolgozótól kell átvenni a
gyermeket a szülőnek. Annyiban történt változás, hogy az óvónők feladata a lesenceistvándi
buszváróig kísérni a gyermeket. Szabályozni kellett az otthonról hozott tárgyak behozatalát az
óvodába, hiszen egyre több gyermek hozott, egyre értékesebb tárgyakat az intézménybe. Változtatni
kellett továbbá az étkeztetés lemondásának a rendjén is. Addig nem volt probléma, amíg a főzés a
lesenceistvándi konyhán történt. A házirendben szabályozva lett, hogy a következő napi étel előtte
nap lehet lemondani, valamint azt, hogy az óvónő önhatalmúlag nem húzhatja le a gyermeket a
létszámból, csak miután a szülő azt kérte. A védő, óvó intézkedések is kiegészítésre kerültek. Az
óvodában néptáncoktatás, hittan és logopédiai oktatás folyik. A foglalkozások ideje alatt az óvónők
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nem tartózkodnak a teremben. Ebben az esetben a felelősség az oktatást lebonyolító tanáron van.
Elmondta, hogy az óvoda egyre több családos rendezvényt tart: libanap, gyermeknap, karácsonyi
játszóház. Ilyen rendezvények alkalmával, amikor a szülő a gyermekkel együtt van, nem az óvónő
felel a gyermekért, hanem a szülő.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az óvónő a teljes felelősséget nem háríthatja a
szülőre, amikor óvodai rendezvény van.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy a családos rendezvények nem az óvoda
területén és nem nevelési időben kerülnek megrendezésre. A házirendben szabályozva van erre
vonatkozóan is a teendő.
Tóth Csaba polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte a képviselő-testületi
tagokat, van-e kérdésük, észrevételük a napirendi ponttal kapcsolatban.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, így javasolta a képviselő-testületeknek a határozati
javaslat elfogadását
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2009. (II.06.) számú Lesenceistvánd Képviselő-testületi határozat
Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX törvény 40. §. (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva a „Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi
Otthonos Óvoda házirendjét” módosítás nélkül jóváhagyja.
A házirend teljes szövege a határozat mellékletét képezi.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatot az óvodavezető részére
küldje el.
Határidő:
Felelős:

2009. február 16.
Tóth Csaba polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2009. (II.06.) számú Uzsa Képviselő-testületi határozat
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX törvény 40. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a „Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
házirendjét” módosítás nélkül jóváhagyja.
A házirend teljes szövege a határozat mellékletét képezi.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozat kivonatot az óvodavezető részére
küldje el.
Határidő:

2009. február 16.

Felelős:

Kovács Károly polgármester
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Tóth Csaba polgármester további napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17 óra 50 perckor
bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Kovács Károly
polgármester

Nagyné Simon Margit
megbízott körjegyző
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