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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. 

 
Szám:412/9/2013. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Sümegprága  
               Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 20-án   
               17,00 órakor kezdődött nyilvános együttes üléséről. 
 
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája 
                       8352 Bazsi, Fő u. 91. 
 
Jelen vannak: 
Bazsi Község Önkormányzata részéről: 
      Szentes László polgármester 
      Csikós Csaba alpolgármester 
      Fekete Gézáné képviselő 
      Németh Rita képviselő 
      Tobak Ferenc képviselő 
       
Sümegprága Települési Önkormányzat részéről: 
      Csőbör Károly polgármester 
      Szente Kálmán alpolgármester 
      Németh Béla képviselő 
      Valente József képviselő 
      Varga Tibor képviselő 
 
Tanácskozási joggal részt vesz: Borsné Marton Judit aljegyző 
               Horváth Zoltán Imréné gazd.főea. (1. napirendnél) 
         
Jegyzőkönyv-vezető: Konyicsák Józsefné ügykezelő 
 
Szentes László polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatképes, mivel a 
megválasztott 4 fő képviselő és a polgármester megjelent. 
  
Csőbör Károly polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket. 
Megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozatképes, mivel a megválasztott 4 fő képviselő  és a polgármester megjelent.  
 
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta.  
 
Csőbör Károly polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta Valente József 
képviselőt és Szente Kálmán alpolgármestert.  
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Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta. 
 
Szentes László polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa 
a képviselő-testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Fekete Gézáné Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2013. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek a jogszabály szerinti határidőben eleget tettek.  
 
Csőbör Károly polgármester felkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy tájékoztassa a 
képviselő-testületet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről. 
 
Valente József Ügyrendi Bizottság Elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a képviselők és a polgármester úr a 2013. évi vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségüknek a jogszabály szerinti határidőben eleget tettek.  
 
Szentes László polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Csőbör Károly polgármester javasolta megtárgyalni a meghívóban közölt 
napirendi pontokat. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta. 
 
Napirend 

 
1. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetésére  

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 

 
2. Javaslat a 2013. évi óvodai beiratkozásra 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 

 
1. Napirend 
Tárgy: Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetésére 

Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                      

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 
Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az 
állami finanszírozás ha szűkösen is, de fedezetet nyújt az óvoda fenntartásához 
szükséges kiadások teljesítésére. A fűtési költség csak az első félévre lett tervezve, 
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mivel a második félévben a pályázat útján beszerzésre kerülő bio-kazánnal számolnak 
e tekintetben.  
 
Szente Kálmán alpolgármester kérdezte, hogy a tavalyi évben mennyi cafeteria 
juttatást kaptak a dolgozók. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. válaszolta, hogy 2012. évben bruttó 
200.000,- Ft összegben kaptak a dolgozók Cafeteria juttatást. Elmondta továbbá, 
hogy tekintettel az önkormányzatok nehéz anyagi helyzetére, 2013. évben csak 
Erzsébet utalványt terveztek 5.000 Ft/hó összegben.  
 
Szentes László polgármester elmondta, hogy az írásos anyagból jól látszik, hogy 
csak a pénzmaradvánnyal lehetett egyensúlyba tenni a költségvetést. 
 
Horváth Zoltán Imréné gazd. főea. jelezte, hogy a pénzmaradvány még tervezet. 
 
Szentes László polgármester elmondta, korrektnek tartja az óvoda 
költségvetését. Javasolta elfogadásra. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  11/2013. (II. 20.) határozata 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) és Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján a Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozza: 

II. 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és megoszlása 

 
2. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 

Sümegprága 2013. évi költségvetésének 
          a) bevételi főösszegét   12 470 ezer Ft-ban 
          b) kiadási főösszegét   12 470 ezer Ft-ban állapítja 
meg.  
 

3. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda  
Sümegprága 2013. évi költségvetésének  kiadási főösszegéből a 

       a)   működési kiadásokat    12 470 ezer Ft-ban, 
      ebből:  
      személyi juttatások     5 829 ezer Ft 
      munkaadót terhelő járulékok    1 516 ezer Ft 
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      dologi kiadások      5 125 ezer Ft- ban 
      állapítja meg.   

4. A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi összevont mérlegét az 1. 
melléklet tartalmazza.  

5. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Sümegprága létszámát 3 főben határozza meg. 

III. 
A költségvetés címrendje, előirányzatok feletti jogosultság 

A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága önálló címet alkot, az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő szervezet. 

IV. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a 
költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a 
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal végzi. 
 
(2) A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetésének módosítása a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik. 
 
 (3) A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei költségvetés módosítás során dönt.  

V. 
Záró rendelkezések 

 
E határozat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 
1-től kell alkalmazni.  

 
Felelős: Szentes László polgármester 
     Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: Folyamatos 
 
Csőbör Károly polgármester mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 
igen – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  9/2013. (II. 20.) határozata 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht) és 
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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény alapján a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi 
költségvetéséről az alábbi határozatot hozza: 

II. 
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege és megoszlása 

 
2. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 

Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetésének 
          a) bevételi főösszegét   12 470 ezer Ft-ban 
          b) kiadási főösszegét   12 470 ezer Ft-ban állapítja 
meg.  
 

3. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda  Sümegprága 2013. évi költségvetésének  kiadási főösszegéből a 

       a)   működési kiadásokat    12 470 ezer Ft-ban, 
      ebből:  
      személyi juttatások     5 829 ezer Ft 
      munkaadót terhelő járulékok    1 516 ezer Ft 
      dologi kiadások      5 125 ezer Ft- ban 
      állapítja meg.   

4. A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi összevont mérlegét az 1. 
melléklet tartalmazza.  

5. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága létszámát 3 főben határozza meg. 

III. 
A költségvetés címrendje, előirányzatok feletti jogosultság 

A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága önálló címet alkot, az előirányzatok 
feletti rendelkezési jogosultság szempontjából önállóan működő szervezet. 

IV. 
A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az Áht., valamint a 
költségvetési szervek számviteli rendjéről szóló jogszabályi előírások szerint a 
Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal végzi. 

(2) A Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága költségvetésének módosítása a fenntartó 
önkormányzatok képviselő-testületeinek hatáskörébe tartozik. 

(3) A költségvetési év során keletkező költségvetési többlet felhasználásáról a 
fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei költségvetés módosítás során dönt.  

V. 
Záró rendelkezések 

 
E határozat a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 
1-től kell alkalmazni.  
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Felelős: Csőbör Károly polgármester 
              Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: Folyamatos 

 
 
2. Napirend 
Tárgy: Javaslat a 2013. évi óvodai beiratkozásra 

  Előterjesztő: Csőbör Károly polgármester 
                         Varga Mónika óvodavezető 
 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 
 

Csőbör Károly polgármester ismertette az előterjesztést. Javasolta a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Szentes László polgármester Megkérdezte, hogy az óvodai beiratkozás 
tekintetében van-e kérdés, hozzászólás.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a határozati javaslatot 5 igen 
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
  12/2013. (II. 20.) határozata 

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Napközi Otthonos 
Óvoda Sümegprága vonatkozásában  a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak 
alapján az intézményben a 2013/2014-es nevelési évben egy csoport 
indítását határozza  meg. 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja meg: 
 
 - 2013. április 8.  8,00-12,00 óra 
 - 2013. április 9.  8,00-12,00 óra, 
 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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Csőbör Károly polgármester megkérdezte Sümegprága Települési Önkormányzat 
Képviselő-testületét, egyetértenek-e a határozati javaslattal.  
 
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 5 igen  
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
  10/2013. (II. 20.) határozata 

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a  Napközi 
Otthonos Óvoda Sümegprága vonatkozásában  a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában foglaltak 
alapján az intézményben a 2013/2014-es nevelési évben egy csoport 
indítását határozza meg. 
 
A Képviselő-testület a 2013. évi óvodai beiratkozás időpontjait a 
következők szerint állapítja  meg: 
 
 - 2013. április 8.  8,00-12,00 óra 
 - 2013. április 9.  8,00-12,00 óra, 
 
Helye: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága, Rákóczi u. 40. 
 
A Képviselő-testület felkéri az óvoda vezetőjét, hogy a beiratkozás 
időpontjait, helyét szíveskedjen közzétenni, majd a további szükséges 
intézkedéseket a beiratkozás lebonyolítására megtenni, s annak 
eredményéről a fenntartókat haladéktalanul tájékoztatni. 
 
Felelős: Varga Mónika óvodavezető 
Határidő: azonnal 

 
Szentes László polgármester az együttes ülést 17,30 órakor bezárta. 
 
     K.m.f. 
 
 
 
Szentes László       Csőbör Károly               Borsné Marton Judit 
polgármester                 polgármester      aljegyző 
 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
      Valente József         Szente Kálmán 
         képviselő             alpolgármester 


