LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ügyiratszám: 44/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Uzsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 6-án (hétfő) 18.15 órai kezdettel
megtartott nyilvános üléséről

Ülés helye:

Lesenceistvánd, Művelődési Ház

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Varjúné Fodor Edit képviselő
Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak:
Kovács Károly polgármester,
Perger István alpolgármester
Madárné Németh Mária, Gábor Oszkár képviselők
Tanácskozási joggal:

Dr. Takács Nóra
Gutmajer Tiborné
Nyírő-Bognár Mária

körjegyző
pénzügyi főmunkatárs
óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Pappné Enyingi Anikó ügykezelő

Tóth Csaba polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 19. §-a, valamint Uzsa
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 19. §-a alapján szabályszerűen került
összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-testülete részéről a
megválasztott 5 képviselőből 3 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről a megválasztott 5
képviselőből 4 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek együttes ülését
megnyitja. Külön köszöntötte Nyírő-Bognár Mária óvodavezetőt.
Javasolta, hogy a nyilvános ülés után tartsanak zárt ülést.
Lesenceistvánd Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag
-, Uzsa Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – egyhangúlag – a
napirendet az alábbiak szerint állapította meg:
NA P I R E N D :
1. Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2012. évi költségvetésről
szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás) (tervezet)
2. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő
költségvetési intézmény 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés (tervezet)
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3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2012/2013-as nevelési évben
indítható óvodai csoportok számának meghatározása
4. A 2012/2013. nevelési évre az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
5. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi nyári takarítási szünet
időpontjának meghatározása
Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirendek tárgyalására.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Lesenceistvánd és Uzsa Községek közös működtetésű intézményeinek 2012. évi költségvetésről
szóló előterjesztés (Háziorvosi Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Temető fenntartás) (tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Elmondta, hogy Kovács
Károly polgármester úrral és a Háziorvosi Szolgálat dolgozóival többször is érintettek már egy témát. A
tavalyi év végén az Egészségpénztár utalt egy 433.700 Ft-os összeget a Háziorvosi Szolgálat fenntartása
kapcsán. A doktor úrral már egyeztetett ez ügyben. Az igényük az lenne, hogy mivel ez egy országosan
pluszban leadott pénz, ami valójában egy régebbi elmaradás mostani megérkezése, ők használhassák fel.
Bérként szeretnék elosztani. Egyeztetett az Egészségpénztárral is, ahol elmondták, hogy a Szolgálat
működésére kell fordítani az összeget. Amennyiben így a működéshez elég lenne az összeg, úgy az
önkormányzatoknak nem kellene pluszban hozzájárulniuk a költségvetéshez. Általában ez az összeg nem
elég, mindig kellett hozzá tenni. A költségvetésbe tavalyi pénzmaradványként fog bekerülni a
zárszámadás elfogadásakor. Addig még megbeszélik a doktor úrral és az ápolónővel, hogy mire
fordíthatják ezt az összeget. A zárszámadás után így növekedni fog a Háziorvosi Szolgálat keretösszege
és meg lesz határozva, hogy mire lehet elkölteni. A jelenlegi költségvetést még nem érinti.
Kovács Károly polgármester: Ha jól érti, akkor ez az összeg a zárszámadás után kerülne kifizetésre.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a 2012. évi pénzmaradványt terheli.
Feladattal terhelt pénzmaradvány lesz.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy nem fogják elvonni a pénzmaradványt, hanem eldönthetik,
hogy mire használják fel.
Nagy Károly alpolgármester: Kérdése, hogy pontosan mekkora összegről van szó?
Tóth Csaba polgármester: 433.700 Ft-ról.
Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy az ápolónő évek óta egyedül látja el azt a feladatot, amit
valamikor ketten láttak el. Ahogy hallja, a lakosság nagyon meg van elégedve vele. Reméli, hogy neki
kerül juttatásra bizonyos összeg.
Gutmajer Tiborné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a 433.700 Ft bruttó összeg. Ha leveszik a
járulékokat, akkor nettó 341.000 Ft marad. Ez az összeg nem plusz juttatás.
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a részletek megbeszélik az érintettekkel..
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Kovács Károly polgármester: Elmondta, hogy annak ellenére, hogy nőtt az üzemanyag ára, örömmel
látja, hogy a temető szakfeladaton kevesebb üzemanyag költség lett betervezve, mint tavaly.
Tóth Csaba polgármester: A temetővel kapcsolatban el szeretné mondani, hogy kiszámolta, hogy ha
konténereznék a hulladékot, akkor éppen a költségvetési összegbe kerülne az elszállíttatása. Most kb. 10
m3 komposzt hulladék van, amit már el akart szállíttatni, csak az időjárás nem engedte. Havonta egy 5 m 3es konténert kéne elvitetni. Annak a szállítási költsége 20.000 Ft körül van. Most jóval olcsóbban meg
tudják ezt oldani.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
7/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Háziorvosi Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 12.888.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
1743
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
9930
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj
1215
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
12888
Kiadások
Megnevezés
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:

ezer forintban
eredeti
előirányzat
1000
7928
1933
490
1010
450
77
12888

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja
meg.
Teljes munkaidős létszám:
2 fő
Rész munkaidős létszám:
1 fő
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Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
34/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Háziorvosi
Szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 12.888.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
1743
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
9930
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel ügyeleti díj
1215
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
12888
Kiadások
Megnevezés
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:

ezer forintban
eredeti
előirányzat
1000
7928
1933
490
1010
450
77
12888

A Háziorvosi szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja
meg.
Teljes munkaidős létszám:
2 fő
Rész munkaidős létszám:
1 fő
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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8/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 2.528 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
0
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
2528
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
2528
Kiadások
Megnevezés

ezer forintban
eredeti
előirányzat

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:

1666
473
148
60
150
31
2528

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
1 fő
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
35/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői
szolgálat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 2.528 e Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
ezer forintban
Megnevezés
eredeti előirányzat
Intézményfinanszírozás működési
0
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
2528
alaptól /MEP/
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Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés

2528
ezer forintban
eredeti
előirányzat

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

1666
473

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:

148
60
150
31
2528

A Védőnői szolgálat létszámát az alábbiak szerint állapítja meg.
Teljes munkaidős létszám:
1 fő
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
9/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Temető fenntartás szakfeladat 2012. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét 480.- e Ft-ban állapítja meg az
alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés
Felhalmozási kiadás

ezer forintban
eredeti
előirányzat
480

480
ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
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Rendszeres és nem rendszeres
személyi juttatások
Állományba nem tartozók juttatásai
Munkaadókat terelő járulékok

100

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:

130
160

30

60

480

A Temető szakfeladatra 0,5 fő létszámot állapít meg.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
36/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Temető
fenntartás szakfeladat 2012. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszegét 480.- e Ft-ban állapítja meg az alábbiak
szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett
pénzeszköz
foglalkozási
alaptól /MEP/
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Kiadások
Megnevezés
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)

ezer forintban
eredeti
előirányzat
480

480
ezer forintban
eredeti
előirányzat
0
100
30
130
160
60
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Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Kiadások összesen:

480

A Temető szakfeladatra 0,5 fő létszámot állapít meg.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester

2. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda, mint önállóan működő
költségvetési intézmény 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztés (tervezet)
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az írásos anyag kiküldésre került. Megkérdezte NyírőBognár Mária óvodavezetőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot.
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: Elmondta, hogy bizonyára mindenki tudja, hogy az óvoda idén
ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Erre az alkalomra 350.000 Ft került betervezésre a költségvetésbe.
Tóth Csaba polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy emellett jubileumi jutalom is lett
betervezve.
További kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
10/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.344
eFt-ban állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

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

ezer forintban
eredeti előirányzat
28.140
2.204
30.344
ezer forintban
eredeti előirányzat
5.430
13.973
0
3.695
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Készletbeszerzések
Szolgáltatások (telefon, villany, víz,
karbantartás üzemeltetési kiadások)
Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi
kiküldetés, reprezentáció)
Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb.
Költségvetési tartalék
Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
Kiadások összesen:

755
4.940
1.330
221
0
0
30.344

A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda, mint önállóan működő költségvetési intézmény létszámát
az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám
7 fő
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester,
körjegyző

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
37/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Százholdas
Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi
költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.344 eFt-ban
állapítja meg az alábbiak szerint :
Bevételek
Megnevezés
Intézményfinanszírozás működési
Átvett pénzeszköz foglalkozási alaptól
Intézményi saját bevétel
Előző évi pénzmaradvány

Összesen
Kiadások
Megnevezés
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

ezer forintban
eredeti előirányzat
28.140
2.204
30.344
ezer forintban
eredeti előirányzat
5.430
13.973
0
3.695
755
4.940
1.330
221
0
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Támogatás értékű pénzeszköz. átadás
Kiadások összesen:

0
30.344

A Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos
Óvoda, mint önállóan működő költségvetési intézmény létszámát
az alábbiak szerint állapítja meg:
Teljes munkaidős létszám
7 fő
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester,
körjegyző

3. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvodában a 2012/2013-as nevelési évben
indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy az óvodai csoportok számát minden évben meg kell
határoznia a képviselő-testületeknek.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
11/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.)
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a Százholdas Pagony Közös Fenntartású
Napköziotthonos Óvoda fenntartója az óvodai csoportok számát
a 2012/2013-as nevelési évben 2 vegyes csoportban határozza
meg.
2.)
Az intézmény működési területét a fenntartó
önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően
Lesenceistvánd-Uzsa községek közigazgatási területében
határozzák meg.
3.)
A fenntartó az indítható óvodai csoportok számát és az
intézmény működési területét jelen határozatával közzéteszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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38/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.) Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a
Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda
fenntartója az óvodai csoportok számát a 2012/2013-as nevelési
évben 2 vegyes csoportban határozza meg.
2.) Az
intézmény
működési
területét
a
fenntartó
önkormányzatok közigazgatási területével megegyezően
Lesenceistvánd-Uzsa községek közigazgatási területében
határozzák meg.
3.)
A fenntartó az indítható óvodai csoportok számát és az
intézmény működési területét jelen határozatával közzéteszi.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester,
körjegyző

4. A 2012/2013. nevelési évre az óvodai beíratás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a beíratás időpontja 2012. május 8-a, a pótbeíratás pedig
május 15-én lesz.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
12/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Lesenceistvánd Község 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 2012/2013.
óvodai nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.
2012. május 8-án (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2012. május 15.-én (kedden) 8.00-16.00 óra
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. május 8.
Pótbeíratás: 2012. május 15.
polgármester,
körjegyző
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Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
39/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1. Uzsa Község 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 2012/2013. óvodai
nevelési évre az alábbiakban állapítja meg.
2012. május 8-án (kedden) 8.00-16.00 óra
Pótbeiratás: 2012. május 15.-én (kedden) 8.00-16.00 óra
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. május 8.
Pótbeíratás: 2012. május 15.
polgármester,
körjegyző

5. Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi nyári takarítási szünet
időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Tóth Csaba polgármester
Kovács Károly polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Tóth Csaba polgármester: Elmondta, hogy a takarítási szünet 2012. július 2-től augusztus 3-ig fog
tartani. Ez idő alatt nem terveznek olyan volumenű munkálatokat, mint a tavalyi évben.
Kérdés és hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a napirendet.
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
13/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.)
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete (óvoda és napközi meszelése miatt) 2012. július 02-től
(hétfő) 2012. augusztus 03-ig (péntek) nyári takarítási szünetet
rendel el.
2.)
Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy ennek érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg, továbbá felkéri, hogy a
döntésről az intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester,
körjegyző
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Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
40/2012. (II.06.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
1.)
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete (óvoda
és napközi meszelése miatt) 2012. július 02-től (hétfő) 2012.
augusztus 03-ig (péntek) nyári takarítási szünetet rendel el.
2.)
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedést
tegye meg, továbbá felkéri, hogy a döntésről az
intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. február 15.
polgármester,
körjegyző

További napirend hiányában a polgármester az együttes nyilvános ülést 18 óra 25 perckor bezárta.

Tóth Csaba
polgármester

Kovács Károly
polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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