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BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8352 BAZSI, Fİ U. 91. T/F: 87/352-201.
Szám: 40- 31/2010.
JEGYZİKÖNYV
Készült: Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének és Sümegprága Települési
Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 21-én 17,30 órakor kezdıdött nyilvános
együttes ülésérıl.
Az ülés helye: Bazsi Község Önkormányzata Irodája
8352. Bazsi, Fı u. 91.
Jelen vannak:
Bazsi Község Önkormányzata részérıl: Szentes László polgármester
Csikós Csaba alpolgármester
Csánicz József képviselı
Fekete Gézáné képviselı

Németh Rita és Tobak Ferenc képviselık távolmaradásuk okát elızetesen jelezték.
Orsósné Kalányos Edina Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke távolmaradása okát nem
jelezte.
Sümegprága Települési Önkormányzat részérıl:
Csıbör Károly polgármester
Kalláné Udvari Edit képviselı
Kulcsár Krisztina képviselı
Valente József képviselı
Varga Tibor képviselı

Lampert Miklós alpolgármester, Simon Roland és Szente Kálmán képviselık távolmaradásuk
okát elızetesen jelezték.
Tanácskozási joggal részt vesz: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı
Horváth Zoltán Imréné gazd.fıea.

Varga Mónika óvodavezetı távolmaradása okát elızetesen jelezte.
Jegyzıkönyv-vezetı: Konyicsák Józsefné ügykezelı
Szentes László polgármester köszöntötte az együttes ülésen megjelenteket.
Megállapította, hogy Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete határozatképes, mivel
a megválasztott 6 fı képviselı közül 4 fı megjelent.
Csıbör Károly polgármester megállapította, hogy Sümegprága Települési Önkormányzat
Képviselı-testülete határozatképes, mivel a megválasztott 8 fı képviselı közül 5 fı
megjelent.
Szentes László polgármester az együttes ülést megnyitotta.
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Csıbör Károly polgármester jegyzıkönyv-hitelesítınek javasolta Kalláné Udvari Edit és

Kulcsár Krisztina képviselıket.
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a javaslatot 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta.
Szentes László polgármester javasolta a meghívóban szereplı napirendi pontok
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a napirendi pontokat 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta.
Csıbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi pontok elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a napirendi pontokat 5 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbiak szerint elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
beszámoló
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezetı
2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról beszámoló
Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı

1.Napirend:
Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2009. évi költésvetésének végrehajtásáról
beszámoló
Elıterjesztı: Csıbör Károly polgármester
Varga Mónika óvodavezetı

(Elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szentes László polgármester felkérte Csıbör Károly polgármestert ismertesse a
beszámolót.
Csıbör Károly polgármester ismertette az elıterjesztést. Sajnálatát fejezte ki, hogy csak
egy csoporttal mőködik az óvoda. Kiegészítésként elmondta, hogy az óvodai beiratkozás
megtörtént, 2010-2011. nevelési évben várhatóan 29 fı lesz a létszám, ebbıl 4 fı bazsi, 3 fı
sümegi és 22 fı sümegprágai gyermek. Az óvodába írattak be 2,5 évesnél fiatalabb
gyermeket is, szeptemberre kiderül, hogy mekkora lesz az óvodai létszám.
Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, kiegészítés.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı jelezte, az óvodai csoportlétszáma a nevelési év
indulása napján max. 25 fı lehet. Amennyiben a csoportlétszám ezt meghaladja, ezt 20%-al
meg lehet növelni, errıl a két testületnek kell dönteni.
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Szentes László polgármester megköszönte az elıterjesztés ismertetését, javasolta a
beszámoló elfogadását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozati javaslat
elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága
2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 4 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének
60/2010. (IV. 21.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának
megfelelıen Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda 2009. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelıs: Szentes László polgármester
Határidı: azonnal
Csıbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a Napközi Otthonos Óvoda
Sümegprága 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót 5 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének
56/2010. (IV. 21.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény 82. §-ának megfelelıen Sümegprága Napközi Otthonos Óvoda
2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadta.
Felelıs: Csıbör Károly polgármester
Határidı: azonnal
2. Napirendi pont
Tárgy: Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége 2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról beszámoló
Elıterjesztı: Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
Szentes László polgármester felkérte Vincze József Ágostonné dr. körjegyzıt ismertesse
az elıterjesztést.
Vincze József Ágostonné dr. körjegyzı ismertette az elıterjesztést. Megköszönte mind
két önkormányzatnak a tevékeny közremőködését a körjegyzıség két irodahelyiségének
felújításával kapcsolatosan. Elmondta, a felújítás takarékosan történt meg.
Szentes László polgármester megköszönte az elıterjesztés ismertetését. Megkérdezte,
van-e kérdés, kiegészítés.
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Csánicz József kéviselı kérdezte, hogy mit jelent az 1.683 E Ft pénzmaradvány?
Horváth Zoltán Imréné gazd. fıea. válaszolta, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány,
aminek a teljesítése 2009. évben megtörtént, de könyvelésileg 2010-ben tudták rendezni. Ez
az összeg a 2010. évi költségvetésben beépítésre került.
Szentes László polgármester mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra
bocsátotta a Körjegyzıség 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Bazsi Község Önkormányzata képviselı-testülete a határozati javaslatot 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének
61/2010. (IV. 21.) határozata
Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának
megfelelıen Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzıségének 2009.
évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége 2009. évi
- bevételi fıösszegének teljesítése
24 632 E Ft
- kiadási fıösszegének teljesítése
22 951 E Ft
1.1

A bevételek és kiadások kiemelt elıirányzatok szerinti
részletezését az elıterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az elıterjesztés 2.
mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 3 148 E Ft-ban
állapítja meg.
3. Sümegprága és Bazsi Községek
pénzmaradványa 1 683 E Ft.

Körjegyzısége

2009.

évi

3.1 A pénzmaradvány kimutatását az elıterjesztés 3. melléklete
tartalmazza.
Felelıs: Szentes László polgármester
Határidı: azonnal

Csıbör Károly polgármester szavazásra bocsátotta a
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását.

Körjegyzıség

2009.

évi

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete a határozati javaslatot 5 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testületének
57/2010. (IV. 21.) határozata
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselı-testülete az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII.
törvény 82. §-ának megfelelıen Sümegprága és Bazsi Községek
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Körjegyzıségének 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége 2009. évi
- bevételi fıösszegének teljesítése
24 632 E Ft
- kiadási fıösszegének teljesítése
22 951 E Ft
1.2

A bevételek és kiadások kiemelt elıirányzatok szerinti
részletezését az elıterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

2. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzısége, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát az elıterjesztés 2.
mellékletében részletezett mérlegadatok alapján 3 148 E Ft-ban
állapítja meg.
3. Sümegprága és Bazsi Községek
pénzmaradványa 1 683 E Ft.

Körjegyzısége

2009.

évi

3.1 A pénzmaradvány kimutatását az elıterjesztés 3. melléklete
tartalmazza.
Felelıs: Csıbör Károly polgármester
Határidı: azonnal
Szentes László polgármester tájékoztatta a képviselı-testületeket, hogy vissza nem
térítendı támogatásra van lehetıség, informatikai eszközök beszerzése és informatikai
fejlesztésekre. A pályázat kiírója az Informatika Mindenkié Alapítvány. Az igényelhetı
támogatás minimum 30.000 Ft, maximum 400.000 Ft, 50 %-os önerı mellett. Jelezte, hogy
ezen eszközök fejlesztésre szorulnának, véleménye szerint, a jövı évben gondolhatnának
nagyobb fejlesztésre, az idei év áthidalható a körjegyzıség költségvetésében betervezett
összeggel. Elmondta, hogy még nem ismeretes a kormány átszervezési programja, még nem
tudják, hogy hogyan érinti az önkormányzatokat.
Kérte a kérdéseket, hozzászólásokat.
Varga Tibor képviselı egyetértett Szentes László polgármester úrral. Elmondta, nem
ismerik a kormány következı programját, így nem tudnak elég okosak lenni.
Az együttes ülésnek több tárgya nem volt, Szentes László polgármester úr az együttes ülést
18 órakor bezárta.
K.m.f.

Szentes László
polgármester

Csıbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyzı

Jegyzıkönyv-hitelesítık:

Kalláné Udvari Edit
képviselı

Kulcsár Krisztina
képviselı

