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Száma: 182-1/2009.  

 

 

 

J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Készült:   Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete, valamint  

Hegyesd  község Önkormányzati Képviselőtestülete által 2009. február 

9-én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről.  

 

Az ülés helye:  Kultúrház Hegyesd 

 

Jelen vannak:  Monostorapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

   Hárshegyi József   polgármester 

   Csillag Csaba    alpolgármester 

   Egyed Péter   képviselő 

   Polgár László    képviselő 

   Szálinger Péter  képviselő 

   Szipőcs Csaba   képviselő 

   Sztrik Emilné   képviselő 

   Varga János   képviselő 

   

   Hegyesd  község Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

   Stark Sándor   polgármester 

   Ware Borbála   alpolgármester 

   Deutsch Ildikó  képviselő 

   Domonkos István  képviselő 

   Fekete Róbertné   képviselő 

   Imre Gabriella   képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

 

   Takács Lászlóné  körjegyző 

   Krunikkerné Török Andrea költségv. főea. 

    

Jegyzőkönyvvezető:  Bati Istvánné    főelőadó 

 

Stark Sándor  polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mindkét 

képviselő-testület határozatképes, hisz Monostorapáti község Képviselő-testületének 

mind a 8 tagja, valamint Hegyesd község Képviselő-testületének is mind a 6  tagja jelen 

van, így azt megnyitotta. 
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Kérte a képviselőket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot fogadják 

el.  

 

Képviselő-testületek határozathozatal nélkül elfogadták az alábbi:  

 

Napirendet:      1./      Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda és a Körjegyzőség 

   2009. évi költségvetésének elfogadása.  

 

   Előadó:   Stark Sándor 

        polgármester 

 

 

Stark Sándor  polgármester elmondta, hogy a Közös Fenntartású  Napköziotthonos 

óvoda, illetve Körjegyzőség 2009. évi költségvetéséről szóló előterjesztést a képviselők 

írásban megkapták. Javasolta először az óvoda költségvetését megtárgyalni.  

Megkérte Sztrik Emilné óvodavezetőt, amennyiben a tervezettel kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  

 

Sztrik Emilné  óvodavezető elmondta, hogy az előző évhez viszonyítva 600 eFt-tal 

kevesebb  önkormányzati támogatással számolnak.  Személyi juttatásoknál az 

emelkedést 2 fő  25 éves jubileumi jutalma okozza. Az óvodai dolgozók nem kapnak 

étkezési hozzájárulást, mivel kötelező étkezők, ezért ennek a támogatásnak a 

csökkentése az óvoda költségvetésében nem jelentkezik.  

A költségvetési tervezethez csatolták - tájékoztatás céljából - jogszabály alapján előírt 

„Különös közzétételi listát” mely az intézményre vonatkozó adatokról ad tájékoztatást.  

Kérte a képviselőket, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban kérdésük, 

észrevételük van, tegyék meg. 

 

Szipőcs Csaba   képviselő megkérdezte a saját bevételek között szerepel –e az 

iskolások étkeztetése. 

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy a 17.215 eFt-ban bent van az iskolások étkeztetése is.  

 

Ware Borbála  képviselő megkérdezte a 2009. évi költségvetési bevételek tervezésénél 

figyelembe vették –e azt, hogy nem lesz Művészeti Napok rendezvény, hisz ez elmúlt 

években ebből több százezer forintos bevétele származott az óvodának.  

 

Domonkos István  képviselő szerint nem csak az iskola költségvetésénél kell 

megszorításokat alkalmazni, az önkormányzatok másik két intézményénél is kellene 

takarékoskodni, hisz minden forint számit.  

 

Stark Sándor    polgármester megkérdezte az egyéb üzemeltetésre tervezett 1.600 eFt 

konkrétan milyen kiadásokat tartalmaz.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy a tervezés során figyelembe vették azt a tényt, hogy idei 

évben elmaradnak a Művészeti Napok rendezvényei, ezért épülethasznosításra csak 

20.000,-Ft-ot terveztek. Az egyéb üzemeltetési költségek nem csak a szemétszállítást, 

tűzoltó készülékek ellenőrzését, hanem egyéb javítási munkák költségeit is tartalmazza.  
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Varga János  képviselő elmondta, hogy a takarékosabb gazdálkodás érdekében sajnos 

alapvető dolgokról kell lemondani. Bizottsági ülésen  már felvetődött az étkezési 

hozzájárulás felére csökkentése, amivel mindenki egyetértett. Meg kell vizsgálni, hogy 

ez a benyújtott költségvetés tervezet a lehető legszűkebb –e, gondolkodtak –e azon, 

hogy a működés határán vagyunk, hol van olyan tétel, amit csökkenteni lehetne. Nem 

konkrétan létszámra gondol, hisz tudja, hogy a konyhások sokat dolgoznak annak 

érdekében, hogy bevételhez jusson az intézmény. Az intézményvezető saját belátása 

szerint döntsön arról, hol tud csökkenteni a kiadásokon.  

 

Egyed Péter    képviselő megkérdezte mennyi az állami normatíva egy gyerekre, Ő a 

költségvetési tervezet alapján 322 eFt-ot számolt. Ez a tavalyihoz képest csökkent, vagy 

emelkedett. Az Ő számolása szerint tavaly 43 fővel számolva 8,9 mFt-ot kellett az 

önkormányzatnak hozzátenni az intézmény  fenntartásához, az idei évben 1 mFt-tal 

többet. Az iskolánál az önkormányzati támogatás drasztikusan csökkent, az óvodánál 

pedig nőtt. Meg kellene próbálni jobban takarékoskodni, az nem megoldás, hogy 

minden évben többet tesznek hozzá az önkormányzatok. Valahol biztosan van tartalék 

ebben a költségvetésben.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy a gyermeklétszám csökkenésével kevesebb állami 

támogatásra jogosultak, ezért nőtt az önkormányzati támogatás összege. Minél több a 

gyerek, annál kevesebb a saját hozzájárulás. Szeptembertől a két éves gyerekeket is fel 

lehet venni az óvodába, melyre dupla normatívát biztosít az állami költségvetés. 

Jelenleg is 48 gyerek van, de csak 41 főre kapnak támogatást, mivel október 1-én csak 

ennyi volt. Rizikós a bevételekre számítani, mivel az étkezési hozzájárulás csökkentése 

miatt a bevételük biztosan csökkeni fog, a csicsói rendelés sem biztos.   Nem tudja hol 

lehetne csökkenteni a költségvetési kiadásokon. A  konyhai dolgozóknak minimálbérük 

van,  óvónők a közalkalmazotti bértábla alapján vannak besorolva. Az élelmiszerárak 

növekedtek, az energiaköltségek is folyamatosan emelkedtek. Plusz bevételüket 

visszafordították az óvodára, ebből oldották meg a szennyvízbekötést, egyéb nem 

tervezett kiadásokat.  

 

Varga János   elmondta, hogy nem óvodaellenesség miatt kérik a takarékoskodást, és 

elsősorban nem is a bérre gondoltak, de a dologi kiadásokat azért meg kellene vizsgálni. 

Költségcsökkentést jelentene egy esetleges intézmény összevonás. 

 

Hárshegyi József   polgármester elmondta, hogy a költségvetés készítésének, 

egyeztetésének lényege a nagyságrendek megállapítása, egy irányvonal meghatározása, 

ennek érdekében konkrét javaslatok megtétele. Az óvoda tervezett bevétele tisztán 

látszik a költségvetésből, ehhez kell igazítani a kiadási oldalt. A tételes kiadásokat 

nézve véleménye szerint csökkenteni lehetne a kiadásokat pl. a szakkönyv vásárlásnál, 

folyóirat vásárlásnál, telefonköltségnél, az egyéb üzemeltetési költségeknél. Egy 10 %-

os kiadáscsökkentés 500 eFt-os megtakarítást jelentene. Véleménye szerint nem kell az 

iskolát az óvodával összehasonlítani. Az iskolához az összevonás ellenére az idén is 

ugyanannyit – 18 mFt-ot – kell hozzáadni az önkormányzatoknak, mint tavaly. 

 

Varga János  elmondta, hogy nem akarnak a kiadási tételekbe beleszólni, hisz nem 

szakemberek, nem tudják honnan lehetne lehúzni. Szerinte nem az a hatékony ülés, ha 

mindenben egyetértenek és csak felteszik a kezüket szavazásnál.  
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Egyed Péter  elmondta, hogy az iskola költségvetése előtte van. Szerinte nem azt kell 

nézni, hogy az öt fenntartó önkormányzat milyen összegű hozzájárulást biztosít az 

intézmény fenntartásához, csak Monostorapáti hozzájárulását kell figyelembe venni. Ez 

pedig  az iskola esetében 9.073 eFt., az óvodánál 9.900 eFt.  Az egyéb üzemeltetési 

költségre tervezett 1.600 eFt-ot soknak tartja, még akkor is, ha ebben tervezték az egyéb 

javítási költségeket. Emeljük meg a tervezett saját bevételeket 2 millió forinttal, ezzel 

csökken az önkormányzati hozzájárulás. A tapasztalat azt mutatja, amennyit tervezünk 

önkormányzati hozzájárulásra az soha nem marad meg, mindig elfogy. Ha befolyik 

annyi bevétel, amennyit terveztünk szerencsénk van, ha nem, majd lesz valami. Az 

önkormányzati költségvetésnél is midig ez van.  a Ha az önkormányzatnál lehet hitellel 

számolni, lehet az intézményénél is. 

 

Szálinger Péter  megkérdezte mit jelent a tovább számlázott kiadás. 

 

Sztrik Emilné   elmondta, hogy az erdei iskolába szállított étel szállítási költsége, 

melyet az erdészet megtérít az óvodának.  

 

Varga János  megkérdezte, hogy a szeptembertől életbe lépő változás,  - a két éves 

gyerekeket  is felveheti – mennyi bevétel növekedést jelent. 

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy ezt előre nem tudja megmondani, mivel a végrehajtási 

rendelet még nem jelent meg.  

 

Egyed Péter   megkérdezte,  hogy szakmai folyóiratra, szakkönyvre minden évben 

szükség van –e.  

 

Sztrik Emilné  elmondta, hogy a változások miatt szükség van rá.  

 

Polgár László   szerint nem olyan egyszerű a mai világban megtervezni valamit, hisz 

minden naposak a változtatások. Javasolja, hogy próbáljanak meg egy 750 eFt-os 

csökkentést kihozni a költségvetésből, a második félévben meglátjuk hogy alakul a 

helyzet.  

 

Szipőcs Csaba  elmondta, hogy a központi kiemelt munkavégzésre járó díjazást  előírja 

a jogszabály. Sok olyan plusz feladat van, amit díjazni kellene, de az iskolában sem 

tudták kiosztani, mivel nem volt rá fedezet.  

 

Ware Borbála  egyetért az elhangzottakkal, javasolt mindenhol egy 10 %-os 

csökkentést végrehajtani.  

 

Hárshegyi József   polgármester szerint csak a dologiból lehet, hisz a bér adott, ott csak 

létszámcsökkentés esetén lehetne takarékoskodni. Véleménye szerint a dologiból lehet 

700-750 eFt. csökkenteni.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a hozzászólásokat, megkérte Takács 

Lászlóné körjegyzőt, amennyiben a Körjegyzőség költségvetésével kapcsolatban szóbeli 

kiegészítése van, tegye meg.  
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Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy a költségvetés előzetes egyeztetésén – az 

önkormányzatok  költségvetése  miatt – felajánlották az étkezési hozzájárulás 12.000,-

Ft-ról 6000,-Ft-ra történő csökkentését. Ezzel a lépéssel minden intézménynél 

megtakarítás jelentkezik. A körjegyzőség költségvetésében a kiküldött anyag még az 

eredeti tervezett összeget tartalmazta, a csökkentéssel az étkezési hozzájárulásra 

tervezett összeg 468 eFt-ra változik. Ez 396 eFt-os megtakarítást jelent. A személyi 

juttatások a jogszabály szerinti béreket tartalmazzák. A dologi kiadások tervezése az 

előző évi tényleges kiadások alapján történt. Reprezentációra a  tavalyi évhez hasonlóan  

70 eFt-ot terveztek. Ez az összeg tavaly sem lett elköltve. Ebből és a pénzmaradványból 

vásároltak bútort a polgármester szobájába. Felhalmozási kiadást 240.000,-Ft-ot 

terveztek egy számítógép vásárlására, mivel az Ő gépe jelenleg javítás alatt van, 

cseregéppel dolgozik. 

Kérte a képviselőket, amennyiben kérdésük, észrevételük van, tegyék meg. 

 

Szipőcs Csaba  megkérdezte a program-felügyeleti díjat lehetne –e csökkenteni.  

 

Takács Lászlóné   körjegyző elmondta, hogy ezeket nem lehet csökkenteni, kötelező 

kiadások, mint pl. az adóprogram, népesség-nyilvántartási program, költségvetési 

program felügyeleti díjai.  

 

Egyed  Péter  megkérdezte, hogy a ruházati költségtérítés kötelező juttatás –e.  

 

Takács Lászlóné  körjegyző elmondta, hogy jogszabály írja elő, kötelező juttatás.  

Amennyiben a körjegyzőség költségvetését is csökkenteni kell, csak a dologi vagy 

felhalmozási kiadásoknál lehet, mivel a személyi juttatások adottak.  Az étkezési 

hozzájárulásnál már történt csökkentés. A dologi kiadások  az elmúlt év tényszámai 

alapján kerültek tervezésre. A csökkentést csak a felhalmozási kiadásnál tudja 

elképzelni. Két éve is terveztek számítógép vásárlást, de mivel az önkormányzatnak 

nem volt pénze, az intézmények költségvetése csökkentésre került, így a vásárlást 

elhalasztották. Most is csak akkor vásárolnának, ha ezt a költségvetés megengedi. 

 

Varga János   képviselő szerint elfogadható, hogy a felhalmozási kiadás csak akkor 

kerül felhasználásra, ha a költségvetés ezt megengedi.  

 

Szipőcs Csaba  szerint az óvoda költségvetése is csökkentésre került, akkor a 

körjegyzőségnél is csökkenteni kell, a felhalmozási kiadásra tervezett összeggel.  

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Az elhangzott javaslatok 

figyelembevételével javasolta az Óvoda költségvetését – a 750.000,-Ft-os csökkentéssel 

– 43.217 eFt-tal, a Körjegyzőség költségvetését – 240.000,-Ft felhalmozási kiadás, 

valamint 396.000,-Ft étkezési hozzájárulás költségcsökkentéssel – 27.814 eFt-tal 

elfogadni.  

 

Kérte először Monostorapáti község Önkormányzati Képviselő-testületét szavazni.  

 

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 8 igen 

szavazattal meghozta az alábbi:  
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1/2009. /II. 9./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 

Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 2009. évi 

költségvetését 

 

   43.217 eFt-ban 

 

a Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 

 

   27.814 eFt-ban 

 

állapítja meg.  

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmények 

költségvetését Monostorapáti 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe 

építse be.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

 

      Határidő:  2009. február 12. 

 

 

Stark Sándor   polgármester kérte Hegyesd község Önkormányzati Képviselő-

testületét szavazni.  

 

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag 6 igen szavazattal 

meghozta az alábbi:  

 

1/2009. /II. 9./ Ökt. számú    h a t á r o z a t o t  

 

Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Közös Fenntartású 

Napköziotthonos Óvoda 2009. évi 

költségvetését 

 

   43.217 eFt-ban 

 

a Körjegyzőség 2009. évi költségvetését 

 

   27.814 eFt-ban 

 

állapítja meg.  
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Utasítja a körjegyzőt, hogy az intézmények 

költségvetését Monostorapáti 

Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe 

építse be.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                 körjegyző 

 

      Határidő:  2009. február 12 

 

Stark Sándor  polgármester megköszönte a képviselő részvételét, az ülést 17.55 órakor 

bezárta.  

 

Kmf. 

 

 

Hárshegyi József     Stark Sándor 

  polgármester      polgármester 

 

. 

 

     Takács Lászlóné 

           körjegyző 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

  

 


