
Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testületének 

 

2012. február 27-én tartott rendkívüli nyilvános 

ülésének jegyzőkönyve 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendeletek: 

 3/2012. (II. 28.) 

 4/2012. (II. 28.) 

 5/2012. (II. 28.) 

 

 
 

 

 

 

 Határozatok:  

 30/2012. (II. 27.) 

 31/2012. (II. 27.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
 

 



 2 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 27-én 

tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak: Lehotainé Kovács Klára polgármester 

 Mrázik Sándor alpolgármester 

 Pleizer Lajos képviselő 

 Takács Istvánné képviselő 

 Telek László képviselő 

 Véningerné Bognár Krisztina képviselő 

 

Meghívottak: Dr. Hanák Mária jegyző 

 Tar Károlyné gazd. főmunkatárs 

 Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető 

 Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető 

 Kuti Györgyné jegyzőkönyvvezető 

 

Távol: 

 Végh László képviselő 

 

 

Az ülés megnyitása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirenden 

kívül van-e valakinek egyéb javaslata? Nincs. Szavazásra teszem fel a napirendi pontokat  

 

A képviselő-testület 6 igennel, egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet 

megvitatása, elfogadása. 

 

2./ 2011. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

3./ Egyebek. 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők kijelölése 

(Szóbeli előterjesztés) 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Mrázik Sándor 

alpolgármestert és Telek László képviselő-testületi tagot javasolom.  

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igennel elfogadta. 
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1. 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésére vonatkozó rendelet-tervezet 

megvitatása, elfogadása 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az oktatási intézmények támogatásának összege az 

előző ülésen előterjesztett tervezethez képest a 70 M Ft-tal szemben 64.366 E Ft-ra módosult. 

A mostani anyagban már szerepelnek azok a módosítások, amelyeket az előző testületi ülésen 

és a Pénzügyi Bizottság ülésén megbeszéltünk. Tehát álláshely lett felfüggesztve, illetve a 

nem köztisztviselői szférába tartozó dolgozóknál a cafetéria elvonásra került. Ennek 

megfelelően lecsökkent a bevételi és a kiadási oldal is 288 M Ft-ról 276 M Ft-ra. Átadom a 

szót Tar Károlyné gazd. főmunkatársnak, hogy ismertesse, mi az, amit módosítsunk a 

költségvetésben. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a tartalék 1.693 E Ft helyett 1.469 E Ft lenne és a 

működési célú, támogatásértékű kiadás 64.366 E Ft. A többit nem kell módosítani, a 

főösszegek nem változnak. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a Seregélyesen felvetett 500 E Ft-ról lesz szó? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: egyelőre így fogadjuk el, a 2012. évi költségvetés 

év közbeni módosításánál majd korrigálunk. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: azért mondta Véningerné Bognár Krisztina képviselő az 

500 E Ft-ot, hogy majd ne felejtsük el, hogy ennyivel több pénzünk van, ezt nem kell átadni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a civil szervezetek támogatására szánt összeg „civil 

támogatási alap” címszó alatt kerüljön be a költségvetésbe, mely összeget pályáztatni kell.  

A Művelődési Bizottság 1,5 M Ft-os kerete egyelőre ott marad, mert a Sárosd Napokra a 

pályázat be lett adva, majdnem 500 E Ft az önrész, illetve meg kell előlegezni a költségeket, 

mert a projekt utófinanszírozott. A 11. oldalon a 4. sz. mellékletben is javítani kell 64.366 E 

Ft-ra. Melyik összegnek kell ehhez képest változni? 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: ugyanitt a működési célú támogatások mindösszesen 

69.950 E Ft-ra, a támogatások összesen sor pedig 70.950 E Ft-ra változik.  

A 10. oldalon a támogatásértékű műk. kiadás 64.386 E Ft-ra változik, a tartalék csökkenni fog 

1.469 E Ft-ra, ugyanígy a 8. oldalon az 1. sz. mellékletben is módosul a tartalék 1.469 E Ft-ra, 

valamint a kiadásoknál a pénzeszköz átadás, támogatás 69.950 E Ft-ra változik. A 8. sz. 

mellékletben a kiadásnál a működési célú rész és a tartalék is ennek megfelelően változik. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: csak a Startmunkát kell külön kiemelni? 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: 27 fő lesz így az engedélyezett létszám, mert arról 

volt szó, hogy az iskolai konyhánál nem kerül betöltésre az egy álláshely. 

 

dr. Hanák Mária jegyző: nem, az az álláshely megszüntetésre kerül, mert ha üres álláshely 

van, a bért be kell tervezni. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki azzal egyetért, hogy az iskolai konyhának a 

dolgozói létszámát egy 8 órás fővel csökkentjük, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

4 igen szavazattal 

1 ellenszavazattal 

1 tartózkodással 

 

az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

30/2012 (II. 27.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

iskolai konyha létszámának csökkentéséről 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

fenntartásában lévő iskolai konyhán – a jelenleg betöltetlen- 1 fő, 

főfoglalkoztatású, 8 órás álláshelyet megszünteti. 

 Felhívja a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

rendeletet a határozatnak megfelelően készítse el. 

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: dr. Hanák Mária jegyző 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: van-e a költségvetéshez kérdésetek? A többi adat 

ugyanaz, mint a korábbi anyagban. A hiteltörlesztésben bent van a működési hitel 

visszafizetése? 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: igen. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a rendeletben az 5. §-ban is kell javítani a tartalékot 

1.469 E Ft-ra. 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a 9. §-ban a létszámkeret 27 főre változik. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a cafetéria kikerült a költségvetésből. Lenne-e arra 

hajlandóság, vagy mód, vagy lehetőség, hogy ami a földbérletből bejön bérleti díj, 1.027 E Ft, 

hogy azt esetleg azoknak a közalkalmazottaknak, akik most a cafetériából kiesnek, egyenlően 

elosztva egyszeri juttatásként valamikor az év folyamán odaadjuk? 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez csak a pedagógust illette meg annak idején. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: igen, de én most valamennyi közalkalmazottra 

gondolok. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ez az összeg a régi pedagógusföldek bevétele? 
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Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: nem, az összes földbérleti díj bent van, amire 

szerződésünk van. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: azt mondták annak idején, hogy mindenre van év 

vége fele pénz, amikor látjuk, hogy túléljük, vagy nem éljük túl. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a 15 M Ft még egy nyitott kérdés. Abban maradtunk, hogy 

átgondoljuk, hogy végigmegyünk minden egyes intézményen szisztematikusan. Az óvodában, 

az iskolában megkezdett tanév van, tehát nincs miről beszélni gyakorlatilag. Elébe megyünk 

annak a dolognak, hogyha kénytelenek leszünk úgy dönteni, hogy az iskolát átadjuk az 

államnak. Akkor is van még olyan intézmény, amit át kell néznünk. A pénzügyi bizottsági 

ülések általában kibővített ülések. Tényleg át kellene nézni, és ha van valahol lehetőség, 

akkor meg kell lépni. Nem bűnüldözést kell végrehajtani, hanem üljünk le, nézzük át, mert 

elhangzott, hogy az a normatíva lehet, hogy nem is annyi. 92 fő van az önkormányzat 

alkalmazásában, most mondok egy számot, ha 4 főnek „nélkülözhető” a munkája, akkor lehet, 

hogy az a megoldás. A gyermeklétszám csökkenése miatt a kisegítő iskola átmehet a másik 

épületbe. Nemcsak ez az év fog erről szólni. Amikor elveszünk pénzt, nehezen veszünk el.  

Az áttekintésben kérjük az intézményvezetők segítségét is. Ez áldozat nélkül biztos, hogy 

nem fog menni, ebben maradtunk. A magam nevében csakis így fogom elfogadni a 

költségvetést. Igenis a testületnek a Pénzügyi Bizottság vezetésével, az intézményvezetők 

segítségével át kell nézni. Nem kell húzni-halasztani. Csak tüzet oltunk úgy érzem, de lehet, 

hogy csak én gondolom így.  

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: az intézménynél mindannyian tisztában vagyunk 

azzal, hogy vannak olyan sorok, amelyek nem a kötelező feladatok ellátására kerültek 

betervezésre. Én mégsem lennék nyugodt, hogyha nem mondhatnám el azt, hogy talán az 

intézmények azok, akik magukkal húzták a többi közalkalmazottat. Ugyanakkor a község 

számára pedig pontosan ezek a közalkalmazottak, akik közül nagyon sokan teszik azt, hogy a 

községnek a színesítésében részt tudnak venni. Azt szeretném kérni a testülettől, hogyha 

cafetériaként nem is tud gondolni azokra a közalkalmazottakra, akikre számíthat ezeken az 

alkalmakon, akkor is legalább különítsen el egy olyan összeget, nem tudom, hogy a kultúrházi 

keretből, vagy bármilyen olyan keretből, aminek látja a helyét, hogy azok a közalkalmazottak, 

mert ilyenkor csak a közalkalmazottakra számíthat a község, amikor rendezvény van, amikor 

ünnepség van, amikor programot kell szervezni, hogy legalább azok az emberek jussanak 

valamiféle méltányos összeghez. Akkor, amikor elvégzik azt a feladatot, ami számukra sem 

kötelező feladat, ne feledkezzünk meg róluk. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a védőnők ugyanúgy ott vannak az iskolában a 

plusz rendezvényeken, meg a konyhások is, és nincs más közalkalmazott. Nincs olyan 

közalkalmazott, aki nem tesz pluszt a konkrétan vett feladatán túl. Ugyanúgy a Művelődési 

Ház takarítónője is végez plusz feladatot. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: de biztos, hogy mindannyian el tudjuk mondani, 

hogy időszakosan kik azok, akik éppen jobban le vannak terhelve. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: nem hiszem, hogy ezt külön kiemelhetnénk.  

A hivatal dolgozóinál figyelembe kell venni, hogy 1 fővel lecsökkentette a testület a 

létszámot, azóta sokkal több feladatot kaptunk és itt sincs egy forint túlóra, egy forint jutalom 

se. Mindenki teszi a dolgát. Tudja, hogy nincsen mire várni, mert nem lesznek plusz 
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jövedelmek. Van a hivatalban olyan dolgozónk, akinek bruttó 112 E Ft a bére. Ha felveszünk 

egy érettségizett recepcióst, annak is 108 E Ft-ot kell adni. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: ezért nem a község a felelős. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: igen, csak azért mondom, hogy lássátok a másik 

oldalát is, hogy a hivatalban sem fenékig tejföl az élet. Mindig azt érzem mindenkinél, hogy a 

köztisztviselők mintha ki lennének emelve a közalkalmazottból, nincsenek kiemelve, rengeteg 

sok juttatásuk megszűnt az elmúlt években és a munkájuk sajnos több lett. 2010. óta a testület 

engedélyezte egy plusz fő felvételét, akit még egyetlen egy évben sem vettünk fel, mert nem 

tudjuk miből fizessük ki a bérét. 

 

Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető: igen, de ezeknek a tudatában nem azt mondom, 

hogy elvettek, mert az adható nem elvételt jelent. Ugyanolyan bérek mellett dolgoznak a 

pedagógusok évtizedek óta, mert a béremelés nálunk sem megszokott dolog az elmúlt  

10 egynéhány évben és a feladat a mi számunkra is sokkal több. 

 

Pleizer Lajos képviselő: mindig elmondjuk ezeket a dolgokat és nem jutunk előbbre. 

Március 31-ig van egy pályázati lehetőség az önkormányzat előtt, ami a cigányok 

felzárkóztatásával kapcsolatos. Meg kellene nézni milyen lehetőségek vannak. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: a pályázat benyújtásához kidolgozott programnak 

kell lenni. 

 

Pleizer Lajos képviselő: ahhoz lehet segítséget kérni. Nem épületre, hanem oktatási 

programra meg egyéb dologra lehet pályázni. Egyébként is végezzük ezt a munkát. Egyfajta 

menekülési lehetőséget ad valamilyen szinten, mert ha nem tudunk plusz pénzt bevonni 

kívülről, akkor is jönnek ezek a gyerekek, és a többit meg elviszik és akkor egyre nehezebb 

helyzetben vagyunk. Ugyanúgy végiggondolandó, bár tudom, hogy a szülők egy része azt 

mondja, hogy azért viszi el a gyereket, mert az alsó tagozatban bizonyos évfolyamokon egész 

napos iskola van. Ha azt nem visszük tovább, akkor még többet el fognak vinni. Nekünk most 

kell végiggondolnunk, mert nyilván akkor, amikor el kell döntenünk rövid időn belül, hogy 

fenn tudjuk-e tartani önkormányzati szinten az iskolát vagy átadjuk, akkor nem mindegy, 

hogy milyen program mellett adjuk át. Az egészen biztos, hogy a Kormányhivatal csak oszt, 

szoroz, a program alapján. Lehet, hogy a mostani létszám 1/3-a nincs. Végig kell gondolni, 

mert egészen biztos, hogyha a Kormányhivatal viszi, és ekkora osztálylétszámokat lát, 

szívfájdalom nélkül össze fogja vonni a csoportokat. De ha van olyan program, akár a 

cigánygyerekekkel kapcsolatban, ahol kevesebb gyerek van benn, oda ember kell, akkor nem 

fogja összevonni. De ez egy rövid határidős pályázat, a részleteket nem tudom. Más 

lehetőségünk biztos, hogy nincs. Lehet, hogy meg tudunk menteni munkahelyeket, mert az 

lenne a legfontosabb. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: vagy keresünk egy alapítványt, egyházat, aki a mi 

iskolánkat pátyolgatja vagy az államé lesz, mert önkormányzat fenntartásában nem maradhat 

általános iskola 2013. január 1. után. 

 

Pleizer Lajos képviselő: de maradhat, csak előírják, hogy az épületre költeni kell évente  

10 M Ft-ot, de miből. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: a pályázathoz az intézmények segítségét is kérjük, 

mert azért vannak olyan dolgok, amelyeknek eddig is utána lehetett volna nézni.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: nem volt jó hallgatni benneteket, ahogy most beszéltetek a 

közalkalmazotti és köztisztviselői dolgokról. Ez lejárt, itt nem is volt ilyen soha. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: de, 2008. óta különbség van. 

 

Mrázik Sándor alpolgármester: igen, de akik itt ülünk, nekünk felelősségünk van, hogyha 

akarunk ezzel foglalkozni. Most ott tartunk, hogy nem mondunk ki semmit. Szerintem a mi 

problémáinkat nem fogja más megoldani, nekünk kell. Összességében kell nézni: ha a 

hivatalnál, ha az iskolánál, ha az óvodánál, ha a civil szervezeteknél van erre szükség, akkor 

ott kell lépni. De csak közösen tudjuk megoldani, ha akarjuk. Ha nem akarjuk, akkor elmegy 

mellettünk mindenki és matek alapján meg fogja hozni a döntését a Kormányhivatal. Voltatok 

az új Áht-val kapcsolatos tájékoztatón, és mellbe vágott benneteket az a hír, ami van.  

Úgy gondolom, és nem fényezve magunkat, hogy mi tizenéve hasonló szituációkat oldunk 

meg a Telek Lászlóval a vállalkozói életben. Próbálunk alkalmazkodni, nem örülünk neki. 

Végig kell menni pontról pontra, a padlástól a pincéig és fel kell mérni, hogy mi mennyibe 

kerül. De ha így felgyorsulnak az események, tudom, hogy nem egyszerű feladat, de ha 

mindegyikünk a saját bástyáit akarja védeni, értelemszerűen nem is lehet érte megharagudni, 

akkor partnerré válunk. Lehet, hogy nem a létszámleépítésben van a megoldás, de ötletelünk, 

nincs alternatíva. Nem sok jövőnk van, szerintem mi késésben vagyunk. Biztos ebben én is, 

vagy aki közéleti személy hibás, de szerintem az elkövetkezendő időben az, aki nem lép, 

nincs alternatívája, nincs stratégiája, annak vége lesz, matek lesz. Tudom, hogy a városban 

sokkal könnyebb vonalat húzni, mi látunk arcokat, ezért ilyen nehéz a feladatunk.  

A mindenkori intézményvezetők, a testület felelősséggel tartozik ez irányban, hiszen mi ezt 

ezért vállaltuk. A községről van szó, nem a pedagógusokról, nem a képviselőkről, nem a 

polgármesterről. Az is kérdés, hogy a tornatermet átadjuk, vagy nem adjuk át? A Tagiskola 

Vezető Asszony mondta, hogy a köztisztviselő és a közalkalmazott színesíti a községet, még 

hála Istennek vannak ezen kívül is, akik színesítik és nem köztisztviselő és nem 

közalkalmazott. És ez természetesen nem a pénzről szól.  

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: ez már elég hosszú időszakonként követ bennünket, hogy 

felelősségteljes vezető. Vannak olyan időszakok, amikor nagyon keményen védjük a mundér 

becsületét. Szembe kell nézni és elébe kell menni, amit Alpolgármester Úr megfogalmazott.  

A fél éves értékeléskor elmondtam a kolléganőknek, hogy május 31-ig el kell dönteni, hogy 

mi lesz az óvoda sorsa, mennyi lesz a normatíva, tehát még nagyon sok kérdőjel van.  

150 férőhelyes óvodában 127-128 gyerek van. Visszamegyünk megint az 5 csoportra, mert 

nem emelkedik a gyerekek létszáma. A háromévesek legnagyobb része etnikum. Én is töröm 

a fejem. Lesz dajka, aki nyugdíjba megy. 

 

Véningerné Bognár Krisztina képviselő: a 2,5 éveseket törvényileg nem lehet felvenni? 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető: azt lehet felvenni, aki a 3. évét betölti december 31-ig. 

Most is van ilyen gyerekünk. Eddig nem volt rájuk normatíva, most már két éve van.  

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: hátha lesz a CSANA-ban gyerek, ami fenn van 

tartva, fizetjük a rezsit, de december óta nincs gyerek. 
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Takács Istvánné képviselő: ha ilyen létszámban jön be az oktatási intézményekbe az 

etnikum, mégis csak el kell gondolkodni azokon a pályázatokon, amelyek ezekre épülnek. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: ha kell hozzá 20 % önrész, akkor nem tudunk 

pályázni, de meg kell nézni a kiírást. Meg kell nézni az iskolával kapcsolatos lehetőségeket, 

akár más településekkel összefogva. Seregélyesen sem a polgármester fejéből pattant ki, hogy 

meg kellene keresni az egyházat az iskolával kapcsolatban. Nekünk biztos, hogy erre kisebb 

lehetőségünk van. A kisegítő iskolát akkor lehet itt tartani és áttenni a másik iskolába, ha 

tudjuk annak az épületnek a funkcióját. Egy elég nagy épület, és jó állapotban is van. Azt is 

meg kellene nézni, hogy mit lehet tenni a mellette lévő régi épülettel. Akár lehetne belőle egy 

kisebb idősotthon, mert az új épületrész akár szobáknak, lakrészeknek megfelelne, ki lehetne 

alakítani a kiszolgálóhelyiségeket. Lehetne, hogy akár irodaházként működjön az épület. Meg 

kell nézni a tornaterem kapcsán, hogy a telket meg lehet-e osztatni. A költségvetést az 

elhangzott módosításokkal aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület minősített többségi szavazassál 

 

5 igen szavazattal 

1 ellenszavazattal 

tartózkodás nélkül 

 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

3/2012 (II. 28.) számú  

 

önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

2. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993 (XI. 

18.) számú rendelet módosítása 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a nemzeti vagyonról szóló törvény 18 .§ (1) bekezdése 

kötelezettségként határozza meg a helyi önkormányzat számára, hogy a törvény 

hatálybalépését – 2011. december 31. – követő 60 napon belül rendeletben köteles megjelölni 

azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű vagyonként, forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Ezért szükségessé válik a 

vagyonrendelet áttekintése és módosítása is. Az előterjesztés kizárólag a vagyonrendeletnek a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon meghatározásával történő 

kiegészítéséről szól. Valamint a testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993 (XI. 18.) számú rendelet módosítását 

egységes szerkezetben készítse el a májusi testületi ülésre. 
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Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki a rendeletmódosítást elfogadja az előterjesztés 

szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

4/2012 (II. 28.) számú  

 

önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/1993 (XI. 

18.) Kt. számú rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 

 

 

Gazsi Lászlóné tagóvoda vezető és Bárkányiné Vohl Mária tagiskola vezető 19.20 órakor 

távozott az ülésről. 

 

 

3. 

2011. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Tar Károlyné gazd. főmunkatárs: a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a 

költségvetési többletbevétel, az állami pótelőirányzatok, és a Képviselő-testület által korábban 

jóváhagyott feladatok finanszírozása indokolja. Kérem a Képviselő-testületet, hogy 

összességében 11.774 E Ft-tal a költségvetés főösszegét növelje meg. Ezeket figyelembe véve 

a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 364.480 E Ft-ban állapítsa meg, ezen 

belül a módosított tartalék összegét 4.122 E Ft szíveskedjék jóváhagyni. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: aki a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását 

elfogadja az előterjesztés szerint, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő-testület minősített többségi szavazással 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

5/2012 (II. 28.) számú  

 

önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011 (II. 15.) számú 

rendeletének módosításáról 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.) 
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Mrázik Sándor alpolgármester: javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság nézze át az 

intézményeket gazdasági és stratégiai szempontból. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: inkább a Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottságnak kellene átnézni az iskola dolgát, vagy akkor együtt nézze át a két bizottság.  

 

Mrázik Sándor alpolgármester: a két intézményvezető többször azt sejtette, hogy ők nem 

biztosak a kvóta igénylésében. 

 

Lehotainé Kovács Klára polgármester: az igénylést a MÁK dönti el. Első prioritása legyen 

az iskolának, hogy a jövőjét hogyan lehet megoldani, a két bizottság közösen tárgyalja meg, 

valamint a pályázati lehetőséget is.  

Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Művelődés, Oktatási és Sport Bizottság az 

intézményeknél minden területet nézzen át, és közösen keressen az iskola jövőjére 

vonatkozóan megoldásokat kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A képviselő-testület egyszerű többségi szavazással 

 

egyhangúlag 6 igen szavazattal 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

 

Az alábbi döntést hozta: 

 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

31/2012 (II. 27.) számú 

 

H a t á r o z a t a 

 

Az intézmények működésének, költségvetésének átvizsgálásáról 

 

 Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a Pénzügyi, 

Ellenőrzési és Településfejlesztési valamint a Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottságot, hogy az intézmények működését, költségvetési előirányzataik 

felhasználását a 2012. évi költségvetés tükrében tekintse át. 

 Felhívja a Bizottságokat, hogy az általános iskolát érintő döntések határidőhöz 

kötöttsége miatt az iskola működésének vizsgálata legyen elsődleges.  

 

 Határidő: iskola vonatkozásában: 2012. április 15. 

    Egyéb intézmények vonatkozásában: folyamatos 

 Felelős: Pénzügyi,Ellenőrzési és Településfejlesztési Bizottság 

  Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Lehotainé Kovács Klára dr. Hanák Mária 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

Mrázik Sándor Telek László 

 hitelesítő hitelesítő 

 


